Untuk Disiarkan Segera
JARINGAN HOTEL AYANA BEKERJA SAMA DENGAN BIZNET
MENDONASIKAN APD (ALAT PELINDUNG DIRI) KE BEBERAPA RUMAH
SAKIT DI BALI
BALI, INDONESIA (23 Mei 2020) Di bulan Mei ini, dari kota Denpasar hingga ke Jimbaran,
resor AYANA dan RIMBA bermitra dengan pemimpin Telekomunikasi, Biznet
menyumbangkan ribuan peralatan medis penting ke beberapa Rumah Sakit di Bali dan komunitas
di sekitarnya.
Dari empat kunjungan yang berbeda, perwakilan dari AYANA dan Biznet menggunakan masker
sebagai pelindung mereka, bekerja sama mendistribusikan peralatan medis termasuk PPE
(Personal Protective Equipment) yang meliputi; 1,850 baju hazmat, 40,500 masker medis, 1,220
masker N95, 500 masker kain, 1,940 perisai wajah, 90 kacamata goggle, dan 38,000 sarung
tangan.
Pada tanggal 18 Mei, pihak berwajib Desa Jimbaran merupakan grup pertama yang menerima
sumbangan sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID19. Persediaan Alat Pelindung Diri (APD) didistribusikan untuk digunakan oleh otoritas
Jimbaran.
Pada tanggal 20 Mei, Donatur bertemu dengan Bupati Badung, Dinas Kesehatan dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Badung di Kantor Dinas KOMINFO,
Badung. Rumah Sakit Mangusaba Badung sangat berterima kasih atas kontribusi tersebut yang
berupa persediaan peralatan darurat untuk tim medis.

Pada tanggal 21 Mei, tim AYANA dan Biznet mengkoordinir kunjungan mereka ke Rumah Sakit
Sanglah yang disambut langsung oleh Kepala Direktur dan timnya. Mereka sangat bersyukur atas
sumbangan yang diberikan untuk membantu persediaan pasokan peralatan medis di Rumah Sakit
bagi para pekerja kesehatan dan pasien.
Terakhir, sumbangan akan diberikan ke Rumah Sakit Udayana yang berlokasi di Jimbaran pada
akhir bulan Mei ini. Selama pandemi COVID-19, Rumah Sakit Udayana diperuntukkan khusus
untuk keperluan isolasi bagi para pasien COVID-19.
“Berpedoman pada prinsip AYANA, kami selalu mendukung masyarakat dan sangat senang
dalam kesempatan ini dapat membantu serta berterima kasih kepada semua pekerja tim medis
yang berada di garda terdepan. Mereka adalah pahlawan nasional kita,” ujar Stefan Fuchs selaku
General Manager dari AYANA Resort.

“Kami bangga menjadi bagian dari program ini, dan pada kesempatan ini kami ingin
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pekerjaan yang luar biasa kepada semua
pekerja tim medis yang berada di garis depan. Kami berkomitmen untuk membantu para pasien
COVID-19 agar tetap kuat dan selalu berpikir positif,” tambah Adi Kusma, President Director
dari Biznet.
Dengan menyumbangkan peralatan medis ke Rumah Sakit, jaringan Hotel AYANA dan Biznet
turut berkontribusi meringankan beban tim medis serta dalam kesempatan ini untuk memberikan
penghargaan yang tulus kepada semua pekerja tim medis yang telah berjuang menangani dan
merawat para pasien COVID-19 melawan Virus Corona.

-Selesai-

Tentang AYANA Resort and Spa BALI, The Villas at AYANA dan RIMBA Jimbaran BALI by
AYANA
Resor mewah yang terletak di selatan Bali yang menakjubkan ini adalah destinasi pemenang penghargaan
yang unik untuk wisatawan yang ingin berlibur dan pebisnis yang melakukan perjalanan serupa, baik yang
mencari tempat tamasya bagi pasangan yang romantis, taman bermain keluarga penuh fantasi, tempat
penyelenggaraan acara yang mengesankan, atau fasilitas tamasya untuk bisnis terkini. Dengan nama yang
berarti “tempat berlindung” dalam bahasa Sanskerta, AYANA Resort and Spa BALI bernuansa tropis
yang elegan dan The Villas by AYANA terletak di kawasan Karang Mas Estate seluas 90 hektar, yang
berdiri di atas Teluk Jimbaran yang megah, tujuh mil dari Bandara Internasional Ngurah Rai. Chic
RIMBA Jimbaran BALI by AYANA, dengan nama yang berarti “hutan,” terletak di dekat kebun rimbun
seluas 8 hektar di dalam kawasan yang sama. Bersama-sama, semuanya menawarkan 78 vila dengan kolam
renang pribadi, 693 kamar tamu dan suite, 12 kolam renang, 19 restoran dan bar, 16 tempat pernikahan,
20 MICE serta tempat pertemuan dan banyak lagi, semuanya dapat diakses dengan layanan antar-jemput
pelengkap, bersama dengan detail desain yang menakjubkan serta layanan dan kenyamanan yang tak
tertandingi, termasuk fasilitas rekreasi dan spa yang luas.

Tentang Biznet
Biznet merupakan perusahaan infrastruktur digital terintegrasi di Indonesia, menyediakan layanan
Internet, Data Center, Cloud Computing dan IPTV. Kami memiliki komitmen untuk membangun
infrastruktur modern dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara
berkembang lainnya. Biznet memiliki dan mengoperasikan jaringan Fiber Optic tercanggih dan data
center terbesar di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perusahaan silakan kunjungi
biznetnetworks.com
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