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Ketua Pengarah Kesihatan dilaporkan merintih sedih kerana seluruh pasukannya telah bertahan 

dan melawan wabak ini selama setahun namun sepertinya belum ada penghujung bagi 

pandemik ini sekurang-kurangnya dalam konteks Malaysia. Sebak kita mendengarnya, pilu 

lagi mereka yang bertarung sebagai barisan hadapan wabak ini dan tidak dapat dijelaskan 

perasaan dan penderitaan yang ditanggung pesakit dan saudara terdekat. 

Peringatan berulang kali kepentingan “Kita Jaga Kita” ditekankan. Jaga diri, jaga orang 

sekeliling kita, maka tiada cara dan tempat untuk virus itu bergerak. Untuk melandaikan 

lengkuk jangkitan ini, setiap daripada kita di peringkat individu perlu memainkan peranan, 

waima anak kecil perlu diberikan kefahaman bahawa mereka juga berperanan dalam hal ini. 

Dengan keperluan ini, sepatutnya, tiada masa sebenarnya kita untuk semua memikirkan 

hal lain selain untuk bersama-sama memerangi wabak ini terutama mempolitikkan atau 

mengambil peluang politik dalam ruang kecemasan ini. Sungguhpun kita dapat lihat keadaan 

yang sama diambil kesempatan oleh beberapa pihak bukan hanya dalam konteks tempatan, 

tetapi juga berlaku di luar negara, namun dalam keadaan sekarang, janganlah kita meletakkan 

sesuatu yang kritikal seperti wabak ini dengan perkara yang boleh diselesaikan pada waktu lain 

yang tidak kecemasan sifatnya. Itu sudah jatuh ke dalam kategori terlalu pentingkan diri 

sendiri. Sekaligus, setiap daripada kita tidak kira ahli politik atau rakyat biasa, perlu bersatu 

dan elakkan bertelagah atau memikirkan perkara-perkara yang membazir ketika ini. 

Jika dalam konteks Malaysia jangkitan, kebelakangan ini, kita bersyukur apabila angka 

jangkitan tidak melebihi 3000 orang. Sebelum ini, kita boleh berbangga dan selesa dengan 



kadar jangkitan yang sangat rendah. Ketika itu, angka “ribu” memang sesuatu yang tidak kita 

jangka apatah lagi menghadapinya sebagaimana hari ini. 

Maka isu lebih besar yang dirunsingkan adalah bagaimana untuk kita “menghadapi” 

angka ini dan dalam masa yang sama kekal produktif terutama daripada segi ekonomi. Pakar-

pakar rata-rata bersetuju kepentingan untuk terus produktif dan tidak menutup ruang dan pintu 

peluang ekonomi atau lebih ramai orang akan kelaparan di serata dunia. Ramai pakar di seluruh 

dunia menekankan bahawa kesilapan kita membuat keputusan dari aspek ekonomi akan lebih 

buruk kesannya berbanding impak buruk virus itu sendiri. 

Malah, sejak Julai 2020 lagi, selepas kita dikejutkan dengan wabak ini, United Nations 

(UN) dalam laporan Keadaan Keselamatan Makanan dan Nutrisi Dunia menganggarkan 

hampir 690 juta orang kelaparan pada 2019 dan akan terus meningkat sehingga 60 juta lagi 

dalam tempoh lima tahun akan datang.  

Ditambah dengan kekurangan makanan yang dijangka oleh UN runsing dengan 

kebarangkalian perkara ini akan masalah jangka panjang yang memberi kesan sangat besar 

kepada kita terutama golongan kanak-kanak di serata dunia. Kolaborasi di peringkat 

antarabangsa diperlukan kerana isu-isu begini tidak boleh lagi diselesaikan secara dalaman dan 

berseorangan oleh sesebuah negara terutama apabila pandemik ini menyerang kita, ia tidak 

pernah kisah di mana kita berada.  

 

 


