Rayakan Hari Raya Tanpa Rasa Risau dengan Vaksinasi
Booster

Calon pemudik yang menerima vaksin booster di Gedung Publik 2 Bio Farma, sebelum
melaksanakan mudik. Vaksinasi booster menjadi salah satu persyaratan, sebelum muduk
ke kampung halaman
(Bandung 26/4) Hari Raya Idul Fitri segera tiba, masyarakat menyambut antusias datangnya hari
kemenangan ini dengan suka cita. Berbeda dengan 2 tahun terakhir, Perayaan Hari Raya Idul Fitri
tahun 2022 ini, bisa dirayakan di kampung halaman, pasca pemerintah membolehkan masyarakat
untuk mudik berdasarkan Surat Edaran Satgas Covid-19 Nomor 16 Tahun 2022.
Aturan ini ditujukan bagia calon pemudik yang akan menggunakan moda transportasi darat, udara,
dan laut baik dengan kendaraan pribadi maupun umum. Salah satu syarat bagi pemudik antara lain
sudah menerima vaksin booster Covid-19.
Menurut Corporate Secretary Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, pemberian vaksin
booster ini, sebagai upaya untuk memutuskan rantai dan juga menekan penularan COVID-19 serta
meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus Corona, sehingga pemudik bisa merayakan hari
kemenangan di kampung halaman dengan perasaan aman, nyaman dan khusyuk.
“Inti pemberian vaksin dosis booster ini, diperlukan untuk memberikan perlindungan yang optimal
bagi para pemudik, dimana sudah dipastikan kita akan bertemu dengan kerabat di kampung
halaman, tentunya jangan sampai kita membawa virus Covid-19 ke kampung halamannya, atau
sebaliknya membawa virus dari kampung halaman ketika kita kembali bekerja”, ungkap Bambang.
Bambang menambahkan, meskipun kita sudah mendapatkan vaksin booster, kita tetap harus
menaati protokol kesehatan sebagaimana biasanya seperti menggunakan masker, mencuci tangan,
dan menjaga jarak.

Untuk vaksin booster sendiri, bisa didapatkan di beberapa Fasilitas Kesehatan seperti Rumah Sakit,
Puskesmas dan sentra vaksin. Untuk jenis vaksin booster yang bisa digunakan. Setidaknya ada
enam jenis vaksin yang telah menerima izin penggunaan darurat atau emergency use authorization
(EUA) sebagai vaksin booster, yakni Sinovac atau Coronavac PT Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca,
Moderna, Zifivax dan Sinopharm.
Bagi masyakarat yang tinggal di kota Bandung dan sekitarnya, bisa mendatangi Bio Farma untuk
mendapatkan Vaksinasi booster. Vaksin yang akan digunakan adalah jenis vaksin Sinopharm, khusus
diperuntukan bagi mereka yang vaksinasi dosis 1 dan 2 nya menggunakan vaksin Sinopharm dan
Sinovac. Program ini dilaksanakansejak tanggal 27 - 28 April 2022, dari jam 08.00 s.d 14.30. (ed)

