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daya setempat (spesifik lokal) bagi
masyarakat. Media Eliminiasi Malaria dibuat sesuai dengan budaya
setempat agar pesan )rang disampaikan lebih efektif dan tepat sasaran.
b. Sosialisasi Mobilisasi Sosial

Eliminasi Malaria untuk seluruh
stakeholders,tingkat kecamatan
yang diselenggarakan oleh Dinas

guna memperoleh kesamaan pe_
mahaman serta kesepakatan un-tuk
seluruh stakeholders tingkat desa
d. Melaksanakan mobilisasi sosial
di seiuruh wilayah kabupaten kota/
kecamatan/desa. Mobilisasi sosial
Eliminasi Malaria dilakukan pada
saat ada kegiatan-kegiatan besar

tertentu yang melibatkan seluruh

Kabupaten/kota. Kabupaten/Kota
menyelenggarakan sosialisasi Mo-

masyarakat di wilayah kabupaten/
kota/kecamatan/desa

bilisasi Sosial Eliminasi Malaria guna
memperoleh kesamaan pemahuunan
ser[a kesepakatan seluruh stakehold-

elekronik, media cetak, media' luar
ruang. Melakukan penyebarluasan

ers tingkatkecamatan

c. Sosialisasi Mobilisasi Sosial
Eliminasi Malaria untuk seluruh
stakeholders desa yang diselenggarakan oleh puskesmas. puskesmas menyelenggarakan sosialisasi
Mobilisasi Sosial Eliminasi Malaria

e.

Kampanye melalui media massa

informasi mengenai Eliminasi Malaria
melalui media massa eleltronik, media cetak dan media luar ruang unnrk
berbagai kelompok sasaran.
f. Meniembangkan pos Malaria

Desa (Posmaldes) di setiap desa

endemis Malaria oleh petugas

r"s"tt"tur A d;. petugas resehatan Desa bersama masyarakat set_
empat mengembangkan sekaligus
melakukan pengelolaan posmaldbs
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Bai Iuru Malaria Desa (MO)/Uaer
Malaria oleh Puskesmas setempat.
Petugas Kesehatan di puSkesmas -

menghimpun dan melatih tenaga
sukarela yang ingin ilet berpartisipasi sebagai IMD atau kader Malaria.
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