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Cegah Penyebaran Pandemi Covid-19,
Save the Children serah terimakan Alat Pelindung Diri (APD)
Donggala, 20 Mei 2020: Alat Pelindung Diri (APD) atau Personal Protected Equipment (PPE) dalam
bentuk 252 Masker Medis, 252 sarung tangan Medis, 252 pelindung sepatu medis, dan 105 pelindung wajah
diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Donggala. Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD)
merupakan salah satu program Save the Children yang bertujuan untuk meresponse pencegahan
penyebaran pandemi Covid-19 melalui tindakan nyata dengan cara membantu Pemerintah Daerah dan
Tenaga Medis di Kabupaten Donggala.
Save the Children mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) kepada para penerima manfaat program di
Kabupaten Donggala. Adapun persebaran distribusinya dibagi kepada 18 Puskesmas di Kabupaten
Donggala, 2 Rumah Sakit di Kabupaten Donggala, dan 1 Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Donggala.
Kegiatan distribusi APD dilakukan sebagai komitmen dan tanggung jawab Save the Children terhadap
pencegahan penyebaran pandemi di Masyarakat, khususnya Pemerintah, Institusi Kesehatan, serta Anak –
anak di Kabupaten Donggala.
“Save the Children menyerahkan bantuan APD ini pada menjelang hari raya Idul Fitri guna mendukung
petugas kesehatan yang berada di garis depan pelayanan (petugas kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit)
tetap siap melakukan antisipasi penyebaran Covid 19 karena terjadinya pergerakan masyarakat sebelum –
selama dan setelah hari raya Idul Fitri. Bantuan APD ini diharapkan seluruh anggota masyarakat terutama
anak-anak tetap sehat dan terbebas dari pandemic Covid 19 ini dan kita dapat terus menyaksikan
masyarakat Donggala termasuk anak-anak bangkit dan tangguh.” ujar Wiwied Trisnadi / Kepala Kantor
Save the Children di Kabupaten Donggala.
Kegiatan distribusi APD dilakukan sejak tanggal 18 Mei hingga tanggal 20 Mei 2020. Proses distribusi
dilakukan secara mandiri oleh team Save the Children, dengan mobilisasi bantuan dari satu tempat ke
tempat lainnya tanpa melakukan pengumpulan masa.
“Sempat saya sampaikan kepada Petugas Medis di dalam melakukan tugas, agar mereka dapat melindungi
diri sendiri. Hal ini semakin beresiko karena alat pelindung diri sangat terbatas, mau kita beli juga tidak ada.
Alhamdulillah STC sudah memberikan bantuan, khususnya kepada teman-teman tenaga medis yg ada di
Pantai Barat. Mudah-mudahan bantuan dan kerja sama ini bisa terus berlanjut. Pemerintah Kabupaten
Donggala sangat terbuka dan berterima kasih sekali.” ungkap dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid19 Donggala, Bpk. Hj. Aidil Nur, S.H., M.Si.
Selama lebih dari 1 Tahun (20 bulan), Save the Children telah melakukan respon tanggap darurat bencana
di Kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu. Kami telah menjangkau 222.677 masyarakat, 105.250
diantaranya adalah anak – anak melalui program Pendidikan & Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat,
Distribusi Bantuan Non Pangan, Kesehatan dan Nutrisi, Hunian Sementara dan Infrastruktur, Ketahanan
Pangan dan Mata Pencaharian, serta melakukan advokasi tentang pemenuhan hak – hak anak dalam situasi
darurat.

