Kerja Bakti â€œJumat Bersihâ€• di RSUD Sabu Raijua
RSUD Sabu raijua, Program kerja bakti &ldquo;Jumat Bersih&rdquo; bagi RSUD Sabu Raijua kembali digelar
seusai rehat selama 2 minggu. RSUD Sabu Raijua melaksanakan kerja bakti sepanjang sisi luar pagar depan
gerbang masuk RSUD Sabu Raijua.
Dalam kerja bakti ini, seluruh karyawan RSUD Sabu Raijua turut untuk membersihkan sampah dan
tumbuhan/rumput liar yang berada di depan pagar Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua ini.
Kerja bakti yang dimulai sejak pukul tujuh pagi sampai pukul delapan pagi ini diikuti 115 Karyawan RSUD Sabu
Raijua diantaranya tenaga kesehatan dan non-kesehatan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Direktur RSUD Sabu Raijua, dr. Naomi Helena Paulus, Sp.A. saat
diwawancara, Menurutnya kerja bakti ini sangat penting dilakukan. Hari ini dimulai pada area sisi luar pagar
depan gerbang masuk karena Segala sesuatu orang memandang itu selalu dari luar. Hal pertama dalam
keindahan itu adalah kebersihan, bagi saya adik-adik perawat, bidan, tenaga non-kesehatan baik cleaning servis
dan security itu semuanya memiliki Rumah Sakit ini, jadi untuk kebersihan ini tidak hanya menjadi bagian tugas
kerjanya petugas cleaning servis tapi bagian dari kita semua yang ada di dalam Rumah Sakit ini, oleh karena itu
saya memberlakukan kerja bakti setiap hari jumat gunanya untuk kebersihan. Pasien yang datang juga melihat
rumah sakit ini bersih itu sudah menjadi suatu obat untuk pasien itu sendiri diluar obat-obatan yang diberikan oleh
dokternya. Lanjutnya hari ini kerja bakti dimulai dari sisi luar bukan dalam pagar karena jika sisi luar sudah bersih
baru nanti dilanjutkan di sisi dalam jumat depan, nanti saya akan bagi-bagi area pembersihan supaya
pengerjaanya lebih efektif. Saya cukup bangga dengan menggerakkan adik-adik saya semua untuk bekerja bakti
dan semuanya dapat bekerja dengan giatnya ungkap direktur.
Terciptanya lingkungan yang bersih, rapih dan indah adalah tanda komitmen RSUD Sabu Raijua untuk
memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat agar setiap masyarakat yang berkunjung dan menerima
pelayanan akan merasa nyaman, senang dan puas. Manfaat lain giat seperti ini terpupuknya rasa korsa,
kekeluargaan antar pegawai di RSUD Sabu Raijua.
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