Bio Farma Gelar Mudik Bareng ke Jateng
[:id]BANDUNG, suaramerdeka.com - BUMN Farmasi, Bio Farma menggelar kegiatan mudik
bareng yang ditujukan bagi kader kesehatan dan Posyandu dan keluarganya di wilayah Bandung dan
sekitarnya. Tujuan mudik yang ditawarkan ke wilayah Jateng yang selama ini memang menjadi
tujuan favorit pada musim Angkutan Lebaran setiap tahunnya.
“Kami baru kali pertama menggelar kegiatan tersebut di tahun ini. Pemudik yang diberangkatkan
sekitar 500 orang,” kata Jubir PT Bio Farma, N Nurlaela di Bandung, Jumat (9/6).
Produsen vaksin yang berbasis di Bandung itu menyediakan dua kota tujuan bagi para pemudik.
Kedua kota tersebut adalah Semarang dan Solo. Para pemudik itu diangkut menggunakan bus AC
eksekutif. Mereka akan diberangkatkan pada Kamis (22/6) mendatang dari halaman kantor Bio
Farma.
Pemilihan pemudik yang merupakan kader kesehatan dan Posyandu tak terlepas dari aktivitas
utama perseroan. Salah satunya, mereka merupakan petugas pendukung dalam program imunisasi.
Kegiatan tersebut, kata Nurlaela, diharapkan dapat memudahkan langkah mereka dalam
merayakan Idul Fitri di kampung halamannnya sekaligus berbagi kegembiraan bersama keluarga
besarnya.
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