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3 NAKES WAFAT SAAT TANGANI COVID-19, MENKES BERI SANTUNAN KEPADA KELUARGA
DIPUBLIKASIKAN PADA : RABU, 24 JUNI 2020 00:00:00, DIBACA : 626 KALI

Surabaya, 24 Juni 2020

Menteri Kesehatan RI dr. Terawan Agus Putranto memberikan santunan kepada keluarga dari tiga tenaga kesehatan yang wafat saat bertugas menangani pasien
COVID-19. Santunan diberikan langsung di RSUD Soetomo, Surabaya dalam kunjungan kerjanya.
Tiga tenaga kesehatan yang telah wafat tersebut antara lain alm. dr. Miftah Fawzi Sarengat (RSUD Soetomo), alm. dr. Gatot Pramono (RSUD Sidoarjo), dan alm.
Sri Agustin, S.Kep (RSUD Sidoarjo).
Menkes Terawan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi mereka dan tenaga kesehatan lainnya yang telah mengabdikan dirinya dalam
penanganan COVID-19.
''Khusus tenaga kesehatan yang telah wafat saya berbela sungkawa sedalam-dalamnya atas pengabdiannya dalam penanganan COVID-19,'' kata Menkes.
Santunan yang diberikan berjumlah Rp.300 juta. Ia menambahkan santunan tersebut merupakan pemberian dari Presiden RI Joko Widodo. Dirinya mewakili
langsung presiden untuk memberikan santunan tersebut.
''Kami harapakan itu (santunan) bisa menguatkan keluarga yang ditinggalkan almarhum,'' ucapnya.
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Dalam kesempatan tersebut, Menkes juga memberikan bantuan masker sebanyak 1.000 pcs. Bantuan diberikan langsung kepada Dirut Soetomo dr. Joni
Wahyuhadi.
Kunjungan kerja Menkes Terawan ke RSUD Soetomo dilakukan untuk melihat secara riil bagaimana kondisi penanganan COVID-19. Selain itu juga ia
mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik dengan orang lain, memakai masker, dan rajin mencuci
tangan pakai sabun.
Menkes Terawan juga mengimbau kepada masyarakat untuk rajin berolah raga untuk memenuhi kebutuhan imunitas tubuh.
Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut
dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email
kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (D2)
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