Siaran Pers

Untuk Segera Diterbitkan
AEON MALL INDONESIA TAAT PADA PERATURAN PROTOKOL PEMERINTAH

- Dua karyawan yang terinfeksi merupakan tim administrasi dan tidak berhubungan langsung dengan
customer.
- AEON MALL INDONESIA Taat pada Aturan Protokol Pemerintah dan langsung melaporkan serta
memperbarui informasi terkait dua karyawan terindikasi positif Covid-19, kepada Puskesmas
Pagedangan.
- Upaya pencegahan penularan Covid-19 telah dilakukan, termasuk tes swab terhadap seluruh
karyawan AEON MALL BSD CITY yang berhubungan langsung dengan dua karyawan yang terinfeksi
dan sudah menerima hasil negatif.
- Sesuai dengan kode etik AEON MALL INDONESIA, keselamatan pelanggan adalah prioritas utama
kami.
BSD City, 6 Agustus 2020 – PT AEON MALL INDONESIA mengonfirmasi, dua karyawan manajemen PT
AMSL INDONESIA (AEON MALL BSD CITY) terinfeksi Covid-19. Dua karyawan yang sehari-hari bekerja di
bagian administrasi manajemen mall AEON MALL BSD CITY ini tidak berhubungan langsung dengan para
pengunjung mal.
Juanita Rustandi, selaku Senior Operation Manager dari PT AEON MALL INDONESIA menyatakan,
“Setelah dua karyawan manajemen mall AEON MALL BSD CITY dinyatakan positif Covid-19 pada tanggal
28 Juli 2020, kami langsung melakukan swab tes kepada seluruh karyawan manajemen office AEON Mall
BSD City, dan pada hari yang sama melapor kepada Puskesmas Pagedangan."
Setelah terkonfirmasi positif, upaya isolasi terhadap dua karyawan tersebut serta tindakan pencegahan
persebaran Covid-19 telah dilakukan oleh AEON MALL BSD CITY. Seluruh karyawan di bawah naungan
manajemen AEON MALL BSD CITY diwajibkan melakukan swab test (uji swab) pada tanggal 28 Juli 2020
juga. Di tanggal yang sama, pihak AEON MALL BSD CITY juga melakukan langkah preventif berupa
penyemprotan disinfektan secara menyeluruh di kantor manajemen mal.
"Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa kemungkinan besar suspek
tertular pada saat berada di luar AEON Mall BSD City. Namun demikian, sebagai langkah pencegahan
penyebaran Covid-19, juga mengacu pada imbauan pemerintah, mulai 6 Agustus 2020, AEON Mall BSD
CITY akan berhenti beroperasi untuk sementara waktu. Untuk melakukan penyemprotan disinfektan
menyeluruh dilakukan serta kami menyediakan rapid test untuk 1,000 orang, karyawan tenant AEON
MALL BSD CITY yang membutuhkan," jelas Alphonzus Widjaja, Director PT AMSL Indonesia.
Sementara, penerapan protokol kesehatan ketat di AEON MALL BSD CITY yang digencarkan sejak
pertengahan Juni 2020, terus dilakukan hingga hari ini guna menekan penularan Covid-19. “Kami
mengikuti protokol kesehatan pemerintah, dengan melakukan pelaporan dan koordinasi langsung dengan
pemerintah, karena sesuai dengan kode etik AEON MALL bahwa keselamatan pelanggan adalah prioritas
utama kami,” ujar Daisuke Isobe, President Director of PT AEON MALL INDONESIA.

Tentang AEON MALL
AEON MALL, pengembang pusat perbelanjaan dari Jepang, bertujuan untuk membangun komunitas
masyarakat lokal dengan menyediakan pusat perbelanjaan yang mampu meningkatkan kualitas hidup,
menstimulasi kegiatan ekonomi lokal dan berkontribusi pada perkembangan budaya, tidak hanya sekedar
menghadirkan berbagai tenant.
AEON MALL mengoperasikan lebih dari 167 mall. Di Jepang sendiri, dari seluruh mall yang ada, 2/3
diantaranya dioperasikan oleh AEON MALL. Di Indonesia, AEON MALL menjalankan bisnisnya melalui PT.
AEON MALL INDONESIA. Hingga tahun 2020, AEON MALL berencana untuk membuka 6 mall terutama di
wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.
Perusahaan induk AEON MALL, AEON Co.,didirikan pada September 1926 sebagai perusahaan ritel
(General Merchandising Stores / GMS). Pada Februari 2012, AEON Group mengoperasikan ratusan
General Merchandising Store, Discount Stores, Home Centers,dan lain sebagainya. AEON Group juga
mengoperasikan ribuan toko-toko khusus, apotek, toko serba ada, dan bisnis pelayanan.
AEON Group yang memiliki target untuk menjadi Perusahaan ritel Super-Regional nomor satu di Asia,
hingga kini telah beroperasi di Jepang, Cina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Indonesia.
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