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itulah yang di lakukan oleh tim TPHD dan di dampingi tim kesehatan selama 4 hari sekali
melakukan pengecekan,guna memastikan kondisi para jamaah kloter 33 dalam keadaan sehat.

Pengecekan itu di lakukan dengan cara mengunjungi kamar jamaah haji yang berada di lantai 4, 5
dan 6.
Tentunya hal tersebut dilakukan guna mengetahui secara langsung kondisi kesehatan para jamaah
dalam setiap kamarnya.

Selain itu,tim kloter 33 terus sampaikan motifasi terhadap para jamaah,yang mana di sampaikan
oleh bp. Zainal Arifin,
“kepada semua para jama’ah haji, diharapkan untuk slalu bersemangat dalam menjalankan
ibadah.kami juga menyampaikan himbauan yang berkaitan tentang apa-apa yang harus dilakukan
dan apa saja yang harus dihindari oleh jamaah guna menjelang wukuf di arofah
nanti.”ujarnya,10/08/2018.

Secara umum kondisi jamaah dalam keadaan baik dan sehat, ditambahkan lagi oleh ketua kloter bp.
Zainal Arifin,
“dari pemeriksaan tim kesehatan, rata-rata terkena flu, batuk dan darah tinggi,selain itu juga
beberapa penyakit ringan lainnya. Namun alhamdulilah kami masih dapat menangani, jadi tidak ada
penyakit yang dianggap kronis atau membahayakan para jamaah.”tambahnya.

Kemudian itu, Dr. Wiwi yang merupakan tim dokter kloter 33, menambahkan,
“Memang ada beberapa pasien yang kita rujuk tetapi tetap kita pantau terus perkembangannya.
setelah pasien sehat kita jemput kembali untuk dibawa ke pemondokan untuk beraktifitas seperti
biasa, dan perawat kami mbak Rita dan pak Wahyu slalu mengontrol pasien yang sudah dianggap

sepuh,Karena kadang mereka lupa untuk minum obat.
posko kami siap 24 jam dilantai 4 Shofwat al baity maktab 30 no rumah 602.”paparnya.
Lebih jauh di sampaikannya,”Pasien yang kita rujuk itu dikarenakan faktor usia atas nama Bpk
M.Saipan yang mengidap penyakit diagnosa dan dimensia, tapi saat ini dalam kondisi baik
kembali,namun tetap kami tim kesehatan terus memantau perkembangan kesehatannya.”tambah
Dr.wiwi.
Dalam kunjungan tersebut,pak Hi.lemra harizon dan pak Hi.Suryanto selaku pembimbing ibadah
haji kloter 33 turut memberikan arahan-arahan dalam melaksanakan wukuf di Arafah nnti.
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