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    Dalam upaya menghadapi pandemi Covid-19, Penerbit Erlangga telah melakukan sejumlah
kegiatan baik yang diperuntukan bagi pihak internal maupun eksternal. Upaya tersebut
tercermin dalam program pengecekan suhu tubuh karyawan secara berkala, menyediakan
masker dan hand sanitizer di sejumlah titik ruangan kantor, menerapkan mekanisme work from
home (kerja dari rumah), hingga pemberian bantuan berupa alat dan fasilitasi penyemprotan
disinfektan ke sejumlah sekolah dan rumah warga, serta membantu menggaungkan himbauan
dan kebijakan pemerintah tentang informasi Covid-19 (dos dan don’ts) melalui media daring
dan luring.

Kamis, 09 April 2020 Erlangga juga telah memberikan ribuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk
tenaga kesehatan di rumah sakit.  “Selain APD kami juga memberikan, vitamin, susu, dan
snack sehat, sehingga daya tahan tubuh mereka juga tetap terjaga. Donasi kami salurkan ke 16
rumah sakit rujukan di Jabodetabek,” tambah Riki L. Tobing selaku Assist
ant Managing Director
.

  

Sebelumnya, sebagai upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19, Penerbit Erlangga telah
melakukan sejumlah kegiatan baik yang diperuntukkan bagi pihak internal maupun eksternal.
Upaya tersebut tercermin dalam program pengecekan suhu tubuh karyawan secara berkala,
menyediakan masker dan hand-sanitizer di sejumlah titik ruangan kantor, menerapkan
mekanisme work from home (kerja dari rumah),
hingga pemberian bantuan berupa alat dan fasilitasi penyemprotan disinfektan ke sejumlah
sekolah dan rumah warga, serta membantu menggaungkan himbauan dan kebijakan
pemerintah tentang informasi Covid-19 (
dos
dan 
don’ts
) melalui media daring dan luring.

  

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, Erlangga berkomitmen untuk
mendukung kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh yang aktif dan menyenangkan. Dukungan ini
diwujudkan bagi guru, siswa dan orang tua dengan menyelenggarakan kegiatan program
pendampingan guru mengajar online, penyediaan alat bantu belajar jarak jauh (donasi mikrofon
untuk guru), lomba guru online, kelas parenting online, hingga penyelenggaraan webminar 
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untuk jenjang perguruan tinggi.

  

Menanggapi kejadian luar biasa ini Penerbit Erlangga mengajak seluruh lapisan masyarakat
Indonesia untuk tetap bersatu melawan Covid-19 dengan prinsip, “Indonesia Pasti Bisa,
Semangat!!”.
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