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BATAMTODAY.COM, Anambas - Bupati  Kepulauan  Anambas,  Abdul  Haris  turut  menyambut  kedatangan  Presiden  RI, Joko 
Widodo  di  Tanjungpinang.  Selain  itu,  Gubernur  Kepri memang mengundang seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Kepri, 
karena ada pengarahan langsung tentang pencegahan dan penanganan Covid-19 serta progres vaksinasi dari Presiden RI.

Presiden RI, Joko Widodo  memberikan  arahan  kepada  Forum  Komunikasi  Pimpinan  Daerah  (Forkopimda)  Kepulauan Riau 
(Kepri) terkait penanganan Covid-19. Jokowi ingin kasus Covid-19 turun dalam waktu 2 minggu. Setelah itu, Jokowi memaparkan 
data  kasus  Covid-19  di  Kepri  yang  mengalami  kenaikan cukup signifikan. Jokowi meminta Pemda dan aparat setempat tidak 
lengah.

"Kemudian  kita  lihat di Kepri berapa, supaya kita bisa lihat angka-angkanya. Agustus tahun lalu masih 362, kemudian masuk ke 
Oktober  melompat  menjadi  1.240,  bisa  turun,  turun,  turun  di  bulan Februari sampai 192, tetapi kelihatannya bapak ibu tidak 
waspada  di bulan Februari dan Maret ada kelengahan di situ harusnya diinjek terus sampai ke bawah, ke bawah terus, sehingga 
April dan Mei sudah 2.015. Hati-hati, kasus aktifnya di angka yang lumayan tinggi," terang Jokowi.

Jokowi  juga  menyoroti  angka  kesembuhan  Covid-19  di  Kepr i yang  masih berada di bawah rata-rata nasional. Dia mengajak 
seluruh  elemen untuk bekerjasama terus dalam penanganan Covid-19. "Angka kesembuhan di Kepri masih 83 persen, nasional, 
angka  rata-rata  nasional  sudah  92 persen,  sehingga  ini  menjadi  kewajiban  dan tanggung jawab kita semuanya, Bupati, Wali 
Kota,  Gubernur,  Pangdam,  Kapolda  didukung  Kajati,  semuanya  harus  bergerak  agar  yang  namanya  kesembuhan itu bisa 
diperbaiki segera bisa, naik, naik naik," imbuh Jokowi.

Ia  meminta  daerah yang masih kekurangan ventilator segera melapor kepada Menkes. Hal-hal yang menjadi kunci penanganan 
Covid-19 harus terus diperhatikan. "Kalau kurang obat, sampaikan, Pak Gub bisa menyampaikan kepada Menteri Kesehatan apa 
yang  kurang.  Kalau  ada  misalnya  ventilator, ini ventilator masih banyak yang ini sehingga banyak yang meninggal, sampaikan 
hal-hal yang menjadi kunci itu harus siap, obat, ventilator, dan lain-lainnya," ujar Jokowi.

Sementara,  Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Abdul  Haris   menyanggupi   perintah   tersebut.  Pemerintah  Kepulauan 
Anambas  akan  bekerjasama  dengan  TNI-Polri  untuk  menekan angka penyebaran Covid-19 di Anambas. "Kita akan berupaya 
maksimal  untuk  menekan  penyebaran  Covid-19  di Anambas.  Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Gubernur, agar ada 
sinergitas antara Pemkab dan Pemprov," tegasnya.

Pada  saat  kunjungan  Presiden RI di Kepri, Jokowi juga menyempatkan diri memantau progres vaksinasi, termasuk di Anambas 
melalui  video  conference. Pada  kesempatan  itu,  Wak il Bupati Wan Zuhendra didampingi FKPD untuk menyampaikan progres 
vaksinasi di Anambas.
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Sejumlah Kepala Daerah termasuk Bupati Anambas
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Wakil Bupati Anambas didampingi FKPD, saat video conference dengan Presiden RI


