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Ketua Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah

SUMENEP - Untuk membantu pencegahan penanganan Virus Covid-19, Ketua
Banggar DPR RI, MH. Said Abdullah memberikan bantuan kepada Pemerintah
Kabupaten Sumenep melalui Satgas Penanganan Pencegahan Covid-19

Kabupaten setempat.
Kali ini, bantuan MH Said Abdullah itu berupa 4 ribu hand sanitizer, 30 ribu
masker dan dana sebesar Rp540 juta yang diserahkan langsung kepada Bupati
Sumenep, A. Busyro Karim di Media Center Penanganan dan Pencegahan Covid19 Kabupaten Sumenep, Sabtu (1/8/2020).
Said mengatakan, pihaknya memberikan bantuan untuk membangun kesadaran
masyarakat di wabah Covid-19, guna bersama-sama meningkatkan kedisiplinan
menjalankan protokol kesehatan.
Diharapkan masyarakat agar tetap produktif di tengah wabah Covid-19, salah
satunya harus menjalankan protokol kesehatan, sehingga saat beraktivitas tidak
tertular atau menularkan virus kepada orang lain.
“Untuk itulah, perlu gerakan bersama dengan pemerintah daerah guna
memompa masyarakat, dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan
pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas,"ujarnya di sela–sela
kegiatannya.
Seluruh masyarakat hendaknya benar-benar mengikuti protokol kesehatan dan
peraturan yang ditentukan pemerintah, supaya penyebaran Covid-19 bisa
teratasi, sehingga masyarakat bisa beraktivitas ekonomi seperti biasa.
“Saya memberikan bantuan itu, sejatinya hanya melayani masyarakat agar tetap
beraktivitas dengan protokol kesehatan,” imbuhnya
Ia berharap, masyarakat di tengah wabah Covid-19 membiasakan diri memakai
masker dan mencuci tangan dengan air ataupun hand sanitizer, demi menjaga
Kabupaten Sumenep aman dan terbebas dari virus itu.
“Pemerintah daerah dan masyarakat harus bergotong royong mencegah
penularan Covid-19, karena kalau penularannya tidak selesai-selesai, tentu saja
masyarakat juga rugi sebagai terdampak virus itu,”lanjutnya.
Sementara Bupati Sumenep, Busyro Karim, menyampaikan, terima kasih kepada
MH Said Abdullah yang telah memberikan bantuan, apalagi bantuan kali ini
bukan pertama kali, karena sejak dulu banyak membantu masyarakat Sumenep.
“Kehadiran MH Said Abdullah tidak hanya hadir secara fisik, tetapi beliau datang
dengan bantuan atau programnya untuk mendukung pembangunan di Kabupaten
Sumenep,”tambah bupati dua periode ini. (***)

