Bio Farma Kirimkan Bantuan Vaksin dan Tim Medis untuk
Bantu Korban Gempa Bumi & Tsunami Palu – Donggala

(Palu 3/10) Bio Farma kirimkan tim bantuan yang terdiri dari tujuh pesonel ke pusat titik gempa dan
tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang lalu di Kota Palu dan Donggala Sulawesi
Tengah. Tim yang dipimpin oleh Direktur SDM & Umum Bio Farma, Disril Revolin Putra, akan
berada dilokasi selama sembilan hari, terhitung mulai 3 sampai 12 Oktober 2018.
Sesampainya di Palu, tim Bio Farma akan bergabung dengan tim dari BUMN lainnya, serta tim dari
Kementerian Kesehatan RI. Nantinya dilokasi gempa dan tsunami, Bio Farma akan memberikan
bantuan berupa Vaksin Td sebanyak 1000 vial, vaksin flu sebanyak 250 vial, Anti Tetanus Serum
(ATS 1500 IU) sebanyak 500 ampul dan juga 10 unit tenda pleton berukuran 6x14.
Menurut Disril, bantuan ini dimaksudkan untuk meringankan beban yang dialami oleh masyarakat
Palu dan sekitarnya, akibat gempa bumi dan tsunami pada akhir September 2018 yang lalu, dan juga
membantu tim medis yang sudah terlebih dahulu datang di lokasi kejadian.
“Kami turut berbela sungkawa atas kejadian yang sudah menewaskan lebih dari 1000 korban jiwa
dan ribuan lainnya luka-luka. Sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang kesehatan, kami turut
membantu menjaga kesehatan para pengungsi, dengan melakukan pemberian imunisasi untuk
Tetanus dan difteri (Td), Flu, Dan pengobatan dengan Anti Tetanus Serum (ATS). Dengan Tim
sebanyak tujuh personil, Insya Allah kami akan begabung dengan tim Bumn Hadir untuk negeri, dan
tim Kementrian Kesehatan RI”, ujar Disril.
Tentang Bio Farma
Bio Farma merupakan BUMN produsen Vaksin dan Antisera, saat ini berkembang menjadi
perusahaan Lifescience, didirikan 6 Agustus 1890. Selama 128 tahun pendiriannya Bio Farma telah
berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa, baik di Indonesia maupun mancanegara.
Lebih dari 140 negara telah menggunakan produk Vaksin Bio Farma terutama negara – negara
berkembang, dan 50 diantaranya adalah negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam
(OKI).
Dengan kapasitas produksi lebih dari 2 miliar dosis pertahun, merupakan terbesar di Asia Tenggara.
Bio Farma telah memenuhi kebutuhan vaksin Nasional, termasuk kebutuhan vaksin untuk Jemaah

Haji dan Umrah, serta kebutuhan vaksin dunia melalui WHO dan UNICEF.
Dengan filosofi Dedicated to Improve Quality of Life, Bio Farma berperan aktif dalam meningkatkan
ketersediaan dan kemandirian produksi Vaksin di negara-negara berkembang dan negara-negara
Islam untuk menjaga keamanan kesehatan global (Global Health Security). Informasi lebih lanjut
www.biofarma.co.id
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