Bio Farma Beri Vaksin Gratis, Emil: Terima Kasih Banyak
Bio Farma
[:id]Bisnis.com, BANDUNG -- Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengucapkan terima kasih banyak
kepada PT Bio Farma (Persero) yang memberikan vaksinasi gratis Hepatitis B kepada para pegawai
kebersihan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
"Saya ucapkan terima kasih kepada PT Bio Farma di hari jadi yang ke 127 tahun ini. Bio Farma yang
selalu memberikan dukungan-dukungan program sosial dan lingkungan berupa memberikan
vaksinasi gratis Hepatitis B," kata pria yang akrab disapa Emil ini di Gedung Bio Farma, Bandung,
Kamis (3/8).
Menurut dia, tidak mudah bagi suatu perusahan untuk tetap mempertahankan eksistensinya dan
selalu mendukung program-program pemerintah. Untuk Bio Farma, dia memberikan apresiasi besar
bagi perusahaan yang telah melewati masa satu abad itu.
"Kalau sebuah perusahaan sudah lewat satu abad itu, tandanya sangat luar biasa. Dan dalam catatan
saya, perusahaan yang paling nyaah (sayang) ke Kota Bandung itu Bio Farma karena paling banyak
program CSR nya," kata pria yang berkacamata itu.
Emil mengatakan, vaksinasi Hepatitis B sangat diperlukan bagi para pegawai kebersihan agar
senantiasa menjaga kesehatannya sehingga mereka akan kembali bekerja secara semangat dan
optimal.
"Karena mereka kesehariannya bekerja bersentuhan dengan hal-hal yang kotor. Sebab Hepatitis B
suatu penyakit yang sangat berbahaya. Setelah di vaksin mereka yakin akan kesehatannya sehingga
bekerja dengan semangat," ujarnya.
Emil mengatakan, setelah dilakukan vaksin tersebut, dia berharap para pegawai lepas dari segala
macam penyakit sehingga jerih payah mereka dalam membersihkan Kota Bandung menghasilkan
lingkungan yang lebih bersih.
"Nah, nanti setelah ini tidak ada yang sakit juga. Semua kembali bersemangat, dan hasilnya Kota
Bandung menjadi lebih bersih. Suatu ukurannya adalah Kota Bandung kembali meraih Piala adipura
untuk ketiga kalinya," ucap Emil.
Menurut Emil, keberhasilan Kota Bandung meraih Adipura tidak terlepas dari kinerja pegawai
kebersihannya. Dengan demikian, adanya vaksin gratis juga membuat mereka tidak khawatir akan
kesehatannya.
"Keberhasilan itu hasil kerja keras mereka yang hadir di sini, yang kotor-kotoran setiap hari untuk
menjaga keindahan dan kebersihan Kota Bandung," kata Emil.
Dalam vaksinasi kali ini, tercatat 2.200 petugas kebersihan yang di vaksin. Di antaranya 1.500
petugas gorong-gorong dan 700 petugas PD Kebersihan.
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