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PeDULI

Masker kain untuk Kepolisian
dan TNI

In the Indonesian language ‘peduli’ means care
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Penyerahan Bantuan Masker kepada Kepolisian dan TNI
Melanjutkan kepedulian perusahaan dalam usaha bersama menekan tingkat penularan Covid-19 di Indonesia,
PT.Ungaran Sari Garments memberikan support kepada kantor Kepolisian dan TNI yang berada dekat dengan area
Perusahaan.
Diharapkan dengan bantuan masker ini, aparat Kepolisan dan TNI dapat menjalankan tugas bagi kepentingan
masyarakat dan tetap manjaga diri terhindar dari Covid-19.

2
Quarterly Bulletin of PT Ungaran Sari Garments

4th Quarter 2020

Pembentukan dan Pelatihan
Pos Pembinaan Terpadu – Penyakit Tidak Menular di Perusahaan
Pada tanggal 6 Oktober 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten
Semarang mengundang perwakilan perusahaan di Kabupaten
Semarang untuk mengikuti pembentukan dan pelatihan dasar
Pos Pembinaan Terpadu ditempat kerja bagi karyawan yang
memiliki Penyakit Tidak Menular.
Seperti diketahui, orang lanjut usia atau orang yang memiliki
Penyakit Tidak Menular memiliki resiko tinggi untuk mengalami
kondisi lebih parah dan beresiko kematian saat terpapar virus
Covid-19. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan mengajak
perwakilan perusahaan untuk melakukan monitoring secara
terpadu terhadap karyawan-karyawannya yang memiliki
Penyakit Tidak Menular. Yang tergolong Penyakit Tidak
Menular antara lain sakit jantung, sakit darah tinggi, kolesterol
tinggi, diabetes melitus, dll.
Sebanyak 10 perwakilan dari PT.Ungaran Sari Garments unit
Ungaran, Congol dan Pringapus mengikuti pelatihan tersebut.
Diharapkan dengan keterlibatan aktif perusahaan dalam
program pemerintah ini dapat meningkatkan kesehatan
masyarakat dengan cara memantau, mengidentifikasi dan
memberikan sosialisasi perubahan gaya hidup supaya lebih
sehat dan berkoordinasi langsung dengan Puskesmas
terdekat untuk rujukan lebih lanjut.

Bantuan Sembako untuk Panti Asuhan dan Anak Hidup Dengan Aids
(ADHA) di Kabupaten Semarang
Pada tanggal 9 Oktober 2020, dilakukan penyerahan bantuan sembako dari Direksi PT.Ungaran Sari Garments kepada 3
Panti Asuhan yang berlokasi di sekitar perusahaan. Paket sembako yang diserahkan berisi kebutuhan pokok seperti beras,
gula, minyak goreng, teh dan mie instant.
Kagiatan lain juga dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020, yaitu bantuan sembako kepada Anak Hidup Dengan Aids
(ADHA) di Kabupaten Semarang.
Sebanyak 50 paket sembako didistribusikan kepada anak panti asuhan dan anak hidup dengan Aids, semoga bantuan ini
dapat membantu meringankan beban mereka terutama disaat pandemi.

