Bio Farma Berikan Layanan Kesehatan untuk Korban Banjir

Bandung (4/1) Sebagai wujud dari kepedulian terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar, Bio
Farma hadir memberikan bantuan vaksin dan tim medis untuk korban banjir di Perumahan
Cimareme Indah Kabupaten Bandung Barat dan Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi.
Sebelumnya, pada malam pergantian tahun sejumlah daerah di Indonesia diguyur hujan deras.
Hujan deras tersebut mengakibatkan beberapa daerah terkena dampak banjir cukup parah. Untuk
kawasan Cimareme sendiri dari hasil Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB)
Provinsi Jawa Barat, banjir di tersebut disebabkan oleh tingginya intensitas hujan sehingga tanggul
sungai jebol dan mengenangi perumahan warga sekitar.
Maka dari itu, Bio Farma bergerak memberikan bantuan tim medis serta bantuan vaksin gratis
untuk korban banjir di kawasan Cimareme pada tanggal 4 Januari 2020. Tim bantuan Bio Farma
memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian obat, layanan vaksinasi influenza
sebanyak 200 vial dan vaksinasi tetanus (Td) sebanyak 200 vial secara gratis untuk korban banjir
dan juga relawan yang turut berpartisipasi.
Senior Executives Vice President Legal and Compliance Bio Farma Disril Revolin Putra, turut
membantu para tim medis kawasan Cimareme untuk meninjau langsung keadaan korban yang
terkena dampak banjir.
“Bio Farma sebagai BUMN hadir untuk negeri, membantu korban banjir dengan memberikan
bantuan layanan kesehatan untuk korban dan relawan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung
jawab terhadap warga sekitar” ujar Disril.
Sedangkan, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, Bio Farma berkerjasama dengan Kimia Farma dan
Indofarma memberikan bantuan tim medis dan layanan kesehatan gratis bagi korban maupun
relawan dimulai dari tanggal 4-7 Januari 2020.
Untuk bantuan tim medis kawasan Jatiasih, tim membuka layanan kesehatan berupa pemeriksaan
kesehatan, pemberian obat, layanan vaksinasi influenza sebanyak 500 vial, vaksinasi tetanus (Td)
sebanyak 500 vial dan serum anti-bisa ular sebanyak 45 vial bagi korban maupun relawan.
Diberikanya serum anti-bisa ular di kawasan tersebut merupakan bentuk pencegahan terhadap
ancaman ular yang sewaktu-waktu dapat menyerang warga. Selanjutnya, bantuan tim medis

menyerahkan serum anti-bisa ular kepada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
Keberadaan layanan kesehatan tersebut merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab Bio
Farma sebagai BUMN dalam membantu meringankan beban para korban yang terkena dampak
banjir.
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