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Peresmian gedung baru Training Center Kanopi Insan Sejahtera
(dikawal ketat Divisi General Affair)
Penghujung bulan Juli 2021, PT. Kanopi Insan Sejahtera (KIS) meresmikan gedung pusat
pelatihan barunya. Dengan harapan dapat menjadi payung yang teduh bagi setiap insan yang
membutuhkan naungannya. Kini PT. KIS melalui gedung pusat pelatihan barunya, memiliki ruang
praktik dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kualitas perawat yang dilatihnya sebelum
mereka terjun langsung ditengah lapangan pekerjaannya.
Dalam pembangunan gedung Training Center ini, tentu ada sosok yang selalu menkontrol dan
mengawasi jalannya pembangunan dari pembuatan pondasi hingga gedung tiga lantai ini berdiri.
Itu lah tim General Affair PT. KIS yang biasa dikenal dengan
sebutan GA, tidak hanya mengawasi pembangunannya
saja, tetapi juga turut mengkontrol sarana dan prasarana
yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelatihan di
gedung Training Center baru ini.
Pelatihan para perawat yang baru bergabung
oleh tim Rekrutmen
Perawat yang meniti karir dan memulai
mimpinya di Kanopi Group datang dari berbagai
daerah di Nusantara. Meskipun kedatangannya
sudah menerapkan prokes yang dianjurkan
pemerintah dengan sangat ketat, tetapi Kanopi
Grop masih berjaga demi kesehatan perawat
lainnya, staff, dan juga para calon klien nantinya
dengan tidak menggabungkan terlebih dahulu
antara perawat yang baru tiba dengan perawat
yang sedang menjalankan pelatihannya sebelum siap untuk bekerja.
Melalui pemisahan ini, pelatihan pun terus berjalan dengan
bantuan tenaga pengajar dari tim rekrutmen yang menjadi gerbang
kedatangan para perawat itu sendiri, dan tentunya dengan
menggunakan APD lengkap hingga masa pemisahan (karantina) ini
usai.
Kanopi Group melalui salah satu anak perusahaannya
Yayasan Sinar Cerah Empati mengajak untuk saling berbagi
Selain penyedia jasa perawat dan rumah
perawatan Kanopi Nursing Home, Kanopi Group juga
memiliki anak perusahan Yayasan Sinar Cerah Empati
yang disingkat menjadi Sincere Foundation. Yayasan
yang saat ini bergerak pada pelayanan sosial yang
mana berfokus dengan membantu kesehatan para
lansia, juga turut mengajak masyarakat secara luas
untuk bersama-sama saling membantu dan
meringankan beban para lansia tersebut.
Melalui jejaring sosial media instagramnya
@sincere.foundation, mengajak seluruh kalangan
lapisan masyarakat untuk saling membantu dengan
berdonasi baik secara langsung, transfer, ataupun dengan cara lainnya.
Melalui instagramnya juga, Sincere Foundation (SF) menjelaskan dan
juga mengajak tentang siapa yang akan didonasikan, kemana
donasinya berlabuh, dan informasi lainnya. Seperti halnya bulan lalu
mengenalkan Opa Gho dan juga penyakit yang dideritanya, dan juga
bulan ini ajakan donasi untuk Opa Thio Dje Hok yang sedang
mengalami sakit tulang-tulangnya yang sudah beberapa kali terjatuh
dan tidak memiliki keluarga inti untuk mengurusinya.

Menjalankan Prokes, dari mulai ISOMAN, Swab Test,
hingga Vaksinasi Covid-19
Tak hanya menjalankan prokes ketat, PT. KIS menyediakan fasilitas
rumah isolasi bagi mereka yang terdeteksi virus maupun mereka yang
baru saja datang dari luar kota untuk berkarir bersama PT. KIS dan juga
untuk mereka yang baru datang dari tempat bertugasnya baik dari
rumah klien atau tugas lainnya. Selain itu, ada juga fasilitas tes swab
sendiri dari para perawat senior yang telah dilatih terlebih dahulu dalam
penggunaan peralatan tes swab ini.
Selain penerapan prokes, isoman, dan tes swab, Kanopi Group juga
bekerja-sama dengan salah satu
rumah sakitguna pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 bagi staff dan
mitra perawat yang bergabung
bersama kami. Bukan hanya itu
saja, bahkan kontrol vaksinasi pun
tetap dilakukan untuk dilanjutkan
ke vaksin Covid-19 yang ke-duanya. Bulan Juli 2021, tercatat
sebanyak 24 jiwa yang tervaksin,
dan puluhan lainnya di bulanbulan sebelumnya.
Kanopi Nursing Home, mempersiapkan Rumah Perawatan
untuk Demensia bersama ALZI
Melalui rumah perawatan Kanopi
N u r s i n g H o m e ( K N H ) , Ka n o p i G r o u p
membangun kerja sama dengan Yayasan
Alzheimer Indonesia (ALZI) untuk membangun
sebuah rumah yang ramah untuk kebutuhan
khusus dari gejala Orang Dengan Demensia
(ODD). Banyak rumah perawatan untuk lansia
dan juga banyak rumah untuk merawat orang
sakit, tetapi sangat sedikit rumah untuk
merawat pasien dengan gejala ODD ini. Tidak
hanya mempersiapkan sarana dan prasarana saja, tetapi KNH juga
memperisapkan SDM dari perawat pendamping (caregivers) yang akan
bertugas merawat pasien ODD yang berlokasi di KNH Cabang Kayu Putih
nantinya.

