
Mendukung protokol kesehatan dengan Bayer
Memenuhi kebutuhan khusus untuk bidang farmasi dan life science
dengan VIRUSKILLER™.

Bayer adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang farmasi
dan life science yang merupakan salah satu farmasi terbesar di dunia.
Produk Bayer sudah berada di Indonesia sejak 1920 dan telah menjadi
pelanggan setia kami selama 15 tahun.



Apa yang diperlukan oleh pelanggan

Bayer dikenal sebagai perusahaan yang mematuhi prinsip-prinsip pembangunan
yang berkelanjutan serta tanggung jawab sosial dan etika. Kepedulian perusahaan
terhadap kesehatan karyawan juga ditunjukkan Bayer selama di masa pandemi
COVID-19. Bayer mengaplikasikan protokol kesehatan yang ketat di dalam premis
mereka, sebagai faktanya rapid test telah dilakukan kepada 700 karyawan dan
tamu yang berkunjung. Selain itu, untuk mencegah penularan virus Bayer juga
membuat sekat di lokasi tempat makan dan banyak tempat lainnya untuk
mendukung protokol kesehatan. Calmic mengerti keperluan Bayer dan berupaya
untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara mendukung penyediaan
fasilitas kesehatan yang dapat mencegah kontaminasi penyebaran virus melalui
udara.

Perjalanan dengan VIRUSKILLER™

Tim Calmic telah diundang oleh Bayer untuk menjadi solusi kebersihan dalam
mendukung program yang diimplementasikan oleh Bayer. Air Purifier merupakan
bagian penting dari pelaksanaan program kesehatan yang bertujuan untuk
mencegah kontaminasi virus dan bakteri melalui udara. Untuk mendapatkan hasil
yang maksimal, memilih air purifier dengan fitur yang lengkap sangatlah penting.
Teknologi seperti Pre-filter, HEPA Filter, Active cabon dan reactor chamber dinilai
dapat memenuhi aspek pemurnian udara secara maksimal. Pada akhirnya, baik
Calmic maupun Bayer sepakat untuk bekerja sama guna menciptakan lingkungan
kerja yang dapat memenuhi aspek kesehatan untuk menegakan protokol
kesehatan dalam lingkungan kerja bayer.

Solusi dari Rentokil Initial

Sebagai bagian dari kesepakatan, Calmic akan menyediakan 100 unit air purifier
VIRUSKILLER™ dan tim Calmic melakukan survei lokasi dan pemetaan unit secara
langsung agar dapat melakukan instalasi unit sesegera mungkin. Unit air purifier
VIRUSKILLER™ terdiri dari 41 buah unit Hextio, 46 buah unit VK-401 dan 13 buah
unit VK-102. Tim Calmic bergerak dengan cepat, dan mereka berhasil melakukan
instalasi unit dalam kurun waktu 3 hari sejak formulir pemesanan diterima. Respon
Cepat adalah kunci dalam situasi saat ini, karena pelanggan membutuhkan
pemasangan unit yang cepat setelah kontrak ditandatangani.

 “Kesehatan dan keselamatan
adalah prioritas yang utama
bagi Bayer.

"Sebagai Pusat Pasokan
Kesehatan Konsumen Bayer
di Asia Pasifik, kami harus
memastikan situs kami aman
untuk memenuhi kebutuhan
konsumen kami di Indonesia
dan negara lain. Rentokil
dengan unit VIRUSKILLER
merupakan salah satu solusi
yang kami gunakan sebagai
bagian dari mitigasi untuk
mencegah penularan virus di
lokasi”.

Christina Widya Utami
General Affairs Manager

Ahlinya layanan hygiene

www.calmic.co.id

Calmic Indonesia telah bekerjasama dengan pelanggan di berbagai sektor dan ukuran di seluruh
Indonesia selama lebih dari 25 tahun
Memberikan solusi udara bersih dan sehat bebas dari virus, bakteri, asap hingga partikel terkecil di
dalam ruangan dengan rangkaian unit air purifier VIRUSKILLER™
Membantu menghadirkan kualitas udara dalam ruangan yang lebih segar, bersih dan aman
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