Aksi Sosial Beberapa Organisasi Barito Selatan bersama pemerintah
melawan covid-19

Komite Olarahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Nasional Pemuda Indonesi (KNPI), Palang Merah
Indonesi (PMI) dan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Barito Selatan (Barsel), gelar aksi sosial dalam membantu
masyarakat terdampak covid-19. Mereka menyediakan paket sembako untuk dibagikan.

Pada aksi kali ini KONI menyediakan 350 paket sembako, KNPI 200 paket sembako, PMI membagikan 350
masker N95, dan Kwarcab Gerakan Pramuka Barsel membagikan 900 masker.

Bantuan yang dibagikan di halaman Kantor KONI Barsel secara simbolis diterima oleh purna atlet Barsel, para
Marbot, warga yang tidak mampu dan penyerahan masker N95 kepada tenaga medis.

Pembagian sembako ini juga dibantu mahasiswa dari STIE DD Buntok dan STAI AL Maarif, serta HMI dan
Aliansi Mahasiswa Barsel.

Bupati Barito Selatan Bapak Eddy Raya Samsuri mengatakan, kepada 4 organisasi yang telah memberikan
bantuan sosial baik berupa paket sembako dan masker medis ini, bisa meringankan masyarakat baik yang
terdampak dan terpapar covid-19 di Barsel.

&ldquo;Kiranya lewat aksi sosial yang dilaksanakan ini bisa meringankan beban masyarakat baik dari yang
terdampak hingga yang terpapar covid-19 di Barsel ini,&rdquo; kata Bapak Bupati, Senin (18/5) kemarin.

Bapak Bupati juga mengharapkan, lewat bantuan yang diberikan ini kiranya bisa membuat masyarakat yang
menerimanya lebih mandiri lagi dalam bertahan melawan dari wabah pandemi covid-19 ini dan jangan malah jadi
manja.

&ldquo;Kiranya dalam segala bantuan yang diberikan ini bisa membuat masyarakat Barsel lebih mandiri dalam
bertahan pada pandemi covid-19 ini dan jangan malah membuat lebih manja dengan hanya terus berharap tanpa
berusaha,&rdquo; kata Beliau.

Bapak Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melawan pandemi covid-19 ini
dengan lebih disiplin dalam mentaati semua anjuran yang disampaikan.

&ldquo;Dengan bersama kita pasti bisa melawan dan memutus mata rantai peredaran covid-19 di Barsel ini

tentunya dengan mentaati semua aturan yang sudah ada,&rdquo; tegas Bapak Bupati.
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