Pemeriksaan Pemudik di Posko Sasak Jarang Bekasi TimurTidak Ada Temuan Positif
Covid-19
Realitarakyat.com – Masa aturan pelarangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021 telah berakhir pada
Senin 17 Mei lalu. Kini, petugas melanjutkan pemeriksaan terhadap pemudik yang balik ke
Jabodetabek, salah satunya di Posko Sasak Jarang, Bekasi Timur.
Pantauan di lokasi, Sabtu (22/5/2021) petang, puluhan petugas gabungan TNI-Polri, Satpol PP, dan
Dishub, sibuk mengatur jalannya arus lalu lintas. Jika ada pengendara motor dengan tampilan
mencolok, baru lah mereka diberhentikan.
Petugas memeriksa dengan rinci tiap-tiap pengendara yang terindikasi tidak memiliki dokumen
kelengkapan perjalanan. Mereka akan ditanya satu per satu hendak darimana dan kemana, kemudian
kartu tanda pengenal, serta surat tanda bebas Covid-19.
Jika tidak memiliki kelengkapan, terutama surat bebas Covid-19 mereka akan diminta untuk tes swab
antigen oleh Dinkes. Para pihak terkait menyediakan satu tenda untuk dilakukan proses tersebut dan
tiga tenda untuk ruang tunggu.
Satu mobil ambulans dari Dinkes Kota Bekasi juga bersiaga di lokasi. Mayoritas kendaraan yang
diberhentikan adalah pengendara roda dua.
Pemeriksaan Pemudik di Posko Sasak Jarang Bekasi Timur Nihil Temuan Positif Covid-19
Perwira Pospam Sasak Jarang Ipda Akhmad Surbakti menuturkan, bilamana ada dari pengendara yang
kedapatan reaktif Covid-19, maka akan disarankan untuk menjalani pemeriksaan PCR. Kemudian, jika
hasil PCR tersebut positif, pihaknya akan membawanya ke RSUD Teluk Pucung.
Sampai dengan saat ini, kata dia, belum ada satu pun pengendara yang ditemukan terpapar Covid-19
ketika diperiksa di Posko Sasak Jarang
“Untuk di Pospam Sasak Jarang ini tidak ada yang reaktif. Nah kalau ada langsung kita arahkan
karantina. Tapi nanti diswab PCR dulu, kalau misalnya positif dikarantina di RSUD Teluk Pucung, PCR
negatif baru pulang, nanti juga dikawal dari kami,” ujarnya di lokasi.
Menurut dia, giat penyekatan ini sudah dimulai sejak pagi hari pukul 08.00 WIB dan selesai pada
pukul 20.00 WIB. Pada pagi tadi, sebanyak 52 pengendara yang diduga mudik sudah diperiksa, dan
hasilnya tidak ada yang reaktif.
“Mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 20.00 malam. Kita sudah melakukan penyekatan ini dua kali,
tadi pagi sama jam 16.00 WIB sore. Pagi ada 52 orang yang di swab antigen dan hasilnya semuanya
negatif,” tuturnya.(ilm)

