PRESS RELEASE
For Immediately Release
No. 113/XX/DMR/2020
Perjalanan Umroh Dan Haji Tetap Sehat Bersama DAMRI
J A K A R T A – Kabar gembira dari Pemerintah Indonesia bagi umat Muslim
yang akan melaksanakan ibadah Umroh bahwa Pemerintah Arab Saudi telah
membuka kembali kesempatan ibadah Umroh mulai 1 November 2020.

DAMRI memanfaatkan peluang ini dan telah melakukan persiapan untuk
layanan Haji dan Umroh dengan berbagai inovasi menarik untuk menyambut
kabar baik tersebut dengan mengutamakan 4K yaitu Keselamatan, Keamanan,
Kenyamanan dan Kesehatan Penumpang & Pramudi yang dituangkan dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP).

DAMRI memperketat pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dilapangan
dengan memastikan pengaturan jaga jarak penumpang di dalam bus (physical
distancing)

batas

maksimal

jumlah

penumpang

hanya

50%,

wajib

menggunakan masker bagi penumpang dan pramudi, mengukur suhu tubuh
maksimum 37,3 derajat celcius, mencuci tangan sebelum masuk bus dan
menyediakan hand sanitier di dalam bus.

Selain itu, DAMRI memastikan pengemudi dan pegawainya bebas Covid-19
dengan dilakukannya rapid test setiap 2 minggu sekali, serta melakukan
penyemprotan desinfektan untuk sterilisasi terhadap seluruh bus sebelum dan
sesudah beroperasi.

Berbekal pengalamanan melayani jamaah Haji dan Umroh selama bertahuntahun secara professional, kali ini DAMRI hadir dengan kualitas prima
menggandeng dan berkolaborasi bersama para agen perjalanan ibadah Haji
dan Umroh untuk mensukseskan program pemerintah kepada masyarakat
Muslim Indonesia.
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Dengan adanya layanan ini, diharapkan jamaah yang berangkat ke Tanah Suci
tetap dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan ibadah Haji dan Umroh
dengan lancar.
*akhir*
*) Untuk pernyataan ini, rekan media dan lainnya dapat menggunakan kutipan
dari narasumber Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Sandry
Pasambuna

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Komunikasi Korporasi dan Protokol
P: 021- 8583131 ext. 212
E: humas@damri.co.id
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