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MEMORANDUM 

INA/MM-MKT2010/43 
 

Kepada : Availian 
Tanggal : 8 Oktober 2020 
Perihal : Protokoler Covid 19 Penyelenggaraan Acara Offline Leader 

Salam Ceria Cemerlang… 

 
Apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Availian yang memiliki semangat dan 

antusiasme dalam melakukan kegiatan baik secara online dan offline. Dan kami sangat 
memperhatikan dan menjaga kesehatan serta keselamatan seluruh Availian. 

Sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid 19 yang telah dirilis oleh 
Pemerintah Indonesia beberapa bulan yang lalu, maka dengan ini kami menghimbau kepada 
seluruh Availian Indonesia terkait dengan penyelenggaraan acara offline selama pandemi yang 
dilakukan di beberapa daerah. Berikut beberapa protokol kesehatan yang harus diperhatikan 
Availian selama acara offline berlangsung : 

1. Penyelenggara acara wajib menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai 
dan mudah diakses oleh peserta. 

2. Menyediakan hand sanitizer di area pertemuan/kegiatanseperti pintu masuk, lobi, meja 
registrasi, pintu dan area publik lainnya.    

3. Melakukan skrining (pemeriksaan suhu tubuh), sebelum memasuki area acara. 
4. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan 

dengan mengoptimalkan sirkulasi udara. 
5. Wajib bagi peserta untuk menggunakan masker selama acara berlangsung. 
6. Tetapkan batas jumlah peserta yang menghadiri langsung  pertemuan/event sesuai 

kapasitas venue/ruangan. 
7. Menyebarkan informasi kepada seluruh peserta mengenai protokol kesehatan seperti 

menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan 
air mengalir & menggunakan hand sanitizer serta etika batuk dan bersin. 

8. Menyediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan 
dengan tim kesehatan. 

9. Serta pengaturan jalan keluar bagi peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti peserta 
yang duduk paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih 
dahulu, diatur keluar baris per baris sampai barisan terdepan. 
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Dan kami sarankan semua kegiatan acara offline ini untuk tidak dilakukan sementara 

waktu, mengingat pandemi masih mewabah di seluruh daerah Indonesia terkecuali di zona 

hijau namun diharapkan Availian mengetahui kriteria wilayah masing-masing. Apabila 

kegiatan acara offline yang diselenggarakan oleh Availian dan terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan,  maka PT Avail Elok Indonesia tidak bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

acara tersebut.  

Demikian informasi ini kami sampaikan dengan sebaik-baiknya. Untuk informasi lebih 

lanjut dapat menghubungi Tim marketing di 0855-703-9999. Atas perhatian dan kerjasamanya 

kami ucapkan terima kasih. 

 
Hormat kami,   

PT AVAIL ELOK INDONESIA 
 


