UGM Terima Bantuan APD dari Bank Mandiri
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UGM menerima bantuan60 buah alat pelindung diri berupa baju pelindung dari Bank Mandiri, Rabu
(15/4). APD ini diperuntukkan bagi para petugas medis yang menangani pasien Covid-19, khususnya
di Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM.
“Kebutuhan APD memang terus meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah pasien yang positif,”
ucap Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni, Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
Bantuan diserahkan secara langsung oleh Vice President PT Bank Mandiri kepada Wakil Rektor
UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni di Posko Satgas Covid-19 UGM. Paripurna mengungkapkan,
UGM terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung penanganan Covid-19 di
Yogyakarta.
RSA sendiri telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk Covid-19, dan tengah
mengupayakan Biosafety Level 3.
“Diharapkan pertengahan atau bahkan awal Mei sudah bisa siap. Yang diupayakan bukan hanya
bagaimana menangani tetapi sebanyak mungkin bisa mendeteksi orang yang positif untuk kemudian
diisolasi,” paparnya.
Kapasitas deteksi menurutnya menjadi hal yang penting dalam upaya untuk menekan jumlah
korban. UGM, terangnya, melalui anak perusahaan bernama Swayasa telah menggandeng mitramitra peneliti untuk mempersiapkan APD sendiri, di antaranya berupa face shield serta ventilator
yang masih dikembangkan. Penelitian untuk alat tersebut masih terus dijalankan sementara proses
perizinan edar juga berlangsung.

“Dengan kerja sama dengan mitra-mitra yang terus berjalan, diharapkan pertengahan Mei sudah
bisa berproduksi massal,” terang Paripurna.
Vice President PT Bank Mandiri, Gunawan Edi Sasongko, mengungkapkan bantuan ini diserahkan
untuk mendukung upaya darurat penanganan Covid-19 oleh UGM selaku salah satu mitra Bank
Mandiri.
Pakaian pelindung yang diserahkan merupakan jenis pakaian pelindung kualitas tinggi yang bisa
dipakai berulang kali. Selain menyerahkan 60 APD untuk Satgas Covid-19 UGM, Bank Mandiri juga
menyerahkan 80 buah APD kepada RSUP dr. Sardjito.
“Ini menjadi respons perusahaan kepada perguruan tinggi. Kami menyadari kebutuhan APD ini yang
saat ini paling langka dan dibutuhkan oleh tim medis untuk penanganan Covid-19, dan semoga
pandemi ini cepat selesai,” ucap Gunawan.
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