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A Solidariedade do Hospital Budi Rahayu para acomodar pacientes Covid-19 

Jacarta, Indonésia 

 

 O número de pessoas infectadas pelo coronavírus - Covid-19 - ainda está crescendo na Indonésia. O 

governo em Pekalongan, onde vivem as Irmãs de Notre Dame, estabeleceu normas e fiscaliza todos os 

serviços de saúde em hospitais públicos e privados. O governo regional autorizou nosso Hospital Geral Budi 

Rahayu a receber pacientes Covid-19.  Em 23 de junho de 2021, o Hospital Budi Rahayu recebeu autorização 

do governo local para criar um quarto de isolamento com oito leitos, denominado São Camilo. 

 Em questão de dias, o número de pacientes com o vírus ultrapassou a capacidade disponível. Em 11 

de julho de 2021, a fundação e os diretores do hospital determinaram que, temporariamente, não poderiam 

aceitar pacientes adicionais com Covid-19 devido a impossibilidade de prover oxigênio para os mesmos.  

 As irmãs que trabalham no hospital precisaram tomar precauções para se proteger e para resguardar 

o restante da comunidade SND do vírus.  Uma das irmãs contraiu o vírus e ficou hospitalizada, no isolamento, 

por aproximadamente quatorze dias. Todos os pacientes no quarto de isolamento são monitorados 

diretamente através de CCTV (Circuito Interno de TV).  

 Atualmente, é difícil prever quando a pandemia da Covid-19 terminará na Indonésia devido ao 

aumento de casos positivos confirmados. O governo tem empregado várias medidas para prevenir a 

propagação do vírus, como por exemplo, a implementação do lockdown em grande escala e a vacinação 

gratuita. No entanto, a vacina não é 100% aceita pela sociedade por vários motivos. Alguns não acreditam 

na eficácia da vacina e outros têm medo por causa das notícias falsas de que a vacina pode causar a morte.  

Apesar disso, esperamos que esta pandemia passe rapidamente e os infectados pelo vírus possam se 

recuperar logo e recobrar suas forças.  

 Que o bom Deus proteja a todos. Soli Deo! 


