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Rumah Sakit Akademik (RSA) UGM dan Gadjah Mada Medical Center (GMC) bersinergi dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pelaksanaan program vaksinasi.
Selain melaksanakan vaksinasi bagi sivitas UGM, RSA dan GMC juga melaksanakan vaksinasi
kepada masyarakat umum sesuai sasaran prioritas yang diterapkan oleh pemerintah.
"Bersama Dinas Kesehatan Sleman, RSA UGM berkomitmen segera menghentikan rantai
penyebaran infeksi Covid-19 dengan pemberian vaksinasi, harapannya herd immunity segera
terbentuk di masyarakat dan pandemi segera berakhir," ungkap Direktur Pelayanan Medik dan
Keperawatan RSA UGM, dr Ade Febrina L, MSc, SpA(K), Senin (19/7).
Ia menerangkan, RSA UGM sudah memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat sejak 14
Januari 2021 dengan sasaran pemberian pertama kepada tenaga kesehatan.
Selain itu, pada bulan Juni lalu RSA UGM bersama GMC juga terlibat dalam kegiatan vaksinasi
massal dalam rangka HUT Bhayangkara ke-75 di Jogja City Mall dan Sleman City Hall.
Vaksinasi massal juga diselenggarakan di UGM pada bulan Maret hingga Mei dengan sasaran
penerima lansia dan sivitas UGM. Vaksinasi pertama dilakukan pada tanggal 20 - 21 Maret 2021
bertempat di Grha Sabha Pramana UGM dengan 2.681 peserta lanjut usia dari kalangan dosen dan
tenaga kependidikan UGM, masyarakat di sekitar kampus UGM, serta dosen dan tenaga
kependidikan dari perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seminggu setelahnya, vaksinasi mulai diberikan bagi 7.321 pegawai yang terdiri dari dosen dan
tenaga kependidikan. Kegiatan ini didukung tenaga medis dari RSA UGM, GMC, dan RSUP Dr.
Sardjito.
Ade menambahkan, hingga kini RSA UGM masih melayani vaksinasi kepada masyarakat sesuai
dengan sasaran yang telah ditentukan.
"Sampai sekarang, RSA UGM masih berperan aktif dalam memberikan vaksinasi Covid-19 kepada
masyarakat sesuai sasaran prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah," terangnya.
Sementara itu, GMC juga mulai memberikan layanan vaksinasi kepada masyarakat pada bulan ini
dengan sasaran vaksinasi berjalan sekitar 550 orang. Sasaran vaksinasi yang dilaksanakan oleh
GMC sesuai dengan arahan Dinas Kesehatan, yaitu bagi warga Sleman atau yang berdomisili
Sleman usia 12 tahun ke atas.
"Pendaftaran dan pengambilan jadwal dilakukan melalui daftarvaksin.slemankab.go.id," terang
Kepala GMC, dr. Yayuk Soraya.
Yayuk menuturkan, GMC terus melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Sleman terutama
terkait persyaratan, alur, serta sasaran vaksinasi.
“Dengan adanya program percepatan vaksinasi ini target cakupan vaksin terus ditambah setiap
minggunya. Untuk alur dan persyaratan memang masih terus ada perubahan karena diharapkan
proses vaksinasi menjadi mudah, cepat, aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat,”
paparnya.
Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait layanan vaksin Covid-19 di GMC melalui laman
gmcugm.ac.id atau melalui instagram @klinik_gmc. Di samping melaksanakan vaksinasi, GMC juga
terus berperan dalam penanganan Covid-19 melalui aktivitas testing, tracing, dan treatment
terutama bagi pasien yang menjalani isolasi mandiri di selter-selter yang dikelola UGM.

Penulis: Gloria

Berita Terkait
●
●
●
●

●

UGM Akan Selenggarakan Vaksinasi Massal
Fakultas Farmasi UGM Serahkan APD kepada Dinkes di DIY
Vaksinasi Massal di UGM Diikuti 2.681 Orang
PENTINGNYA PENGKODEAN PENYAKIT PENTINGNYA PENGKODEAN PENYAKIT DALAM
PENCATATAN MEDIS
UGM Data Pegawai Penerima Vaksin Covid-19 Tahap II

