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TINJAU EMPAT SENTRA VAKSINASI, WAGUB ARIZA OPTIMISTIS JAKARTA SEGERA CAPAI KEKEBALAN
KOMUNAL
JAKARTA - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, meninjau pelaksanaan kegiatan vaksinasi

COVID-19 di empat sentra, pada Sabtu (14/8). Keempat sentra vaksinasi yang dimaksud, yakni Vaksin Bakti Pramuka
di SMPN 215, Jakarta Barat, digelar oleh Kwarcab Pramuka dan Abang None Jakarta Barat; Sentra Vaksinasi oleh
PWNU DKI Jakarta, di Wisma Garuda, Jakarta Timur; Sentra Vaksinasi oleh DPP IARMI di Kampus A Universitas
Jayabaya, Jakarta Timur; serta Sentra Vaksinasi oleh PII, di Kantor Pusat PII, Jakarta Selatan.
Dalam sambutan di kegiatan Vaksin Bakti Pramuka, Jakarta Barat, Wagub Ariza menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta mendukung penuh kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh berbagai kolaborator. Melalui upayaupaya percepatan vaksinasi COVID-19, diharapkan Jakarta dapat mencapai kekebalan komunal atau kelompok (herd
immunity). Untuk itu, Wagub Ariza optimistis, kekebalan komunal dapat segera terbangun di Ibu Kota Jakarta.
"Ini vaksinasi yang dilaksanakan oleh Kwarcab Pramuka dan Abnon Jakarta Barat. Di sini hadir Pak Wali, Camat,
Lurah, semuanya, mendukung kegiatan ini. Tentu, kegiatan ini sangat baik, (dan) mulia. DKI Jakarta terus memastikan
bahwa program vaksinasi dapat dilaksanakan secara lancar. Alhamdulillah, hasilnya sudah lebih dari yang ditargetkan.
Semua berkat kerja sama semua pihak, terutama dukungan dari masyarakat luas," ujar Wagub Ariza di SMPN 215,
Jakarta Barat.
Wagub Ariza menambahkan, dalam melaksanakan vaksinasi, Pemprov DKI Jakarta juga berusaha memberikan
pelayanan terbaik. Tanpa membedakan daerah atau zonasi, KTP, suku, agama, profesi, dan lain sebagainya demi
memastikan kesehatan dan keselamatan warga di tengah pandemi COVID-19.
Vaksinasi COVID-19 dapat memberikan perlindungan bagi tubuh, agar terhindar dari tertular virus atau kemungkinan
sakit berat akibat COVID-19 dengan cara memicu sistem imun tubuh, sehingga terbentuk imunitas. Untuk itu, Wagub
Ariza menyarankan, bagi warga Jakarta yang belum divaksin, untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19.
Diharapkan juga, meski sudah divaksin, masyarakat dapat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dan turut
berpartisipasi dalam memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Jadi, kami minta warga Jakarta segera mendaftar dan mengikuti pelaksanaan vaksin agar meningkatkan antibodi. Sekali
lagi, terima kasih, mari kita sukseskan vaksinasi. Namun demikian, tempat terbaik tetap berada di rumah, laksanakan
protokol kesehatan, dan laksanakan aturan dalam PPKM level 4 yang sudah ada. Sekalipun ada pelonggaran, tentu
jangan abai, jangan kendor, harus tetap waspada, pastikan kita segera terbebas dari penyebaran COVID-19," ungkap
Wagub Ariza.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2021, untuk
Vaksinasi Program, total dosis 1 saat ini sebanyak 8.861.264 orang (99,1%). Sedangkan, total dosis 2 mencapai
4.007.949 orang (44,8%). Selain itu, terdapat penyesuaian data target vaksinasi di DKI Jakarta yang totalnya menjadi
8.941.211 orang.
Untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19, warga dapat langsung ke tempat atau sentra vaksinasi terdekat atau
mendaftar online melalui aplikasi JAKI atau situs corona.jakarta.go.id/vaksinasi. Dengan mendaftar secara online,
warga dapat memilih waktu dan tempat vaksinasi sendiri, sekaligus bisa melakukan pre-screening tes online. Selain itu,

warga bisa mengecek melalui aplikasi google maps, untuk menemukan lokasi vaksinasi. Hanya dengan menuliskan
“vaksin COVID-19”, warga dapat menemukan lokasi serta dibantu informasi jalur menemukan lokasi yang dipilih.

