PRESS RELEASE
Pomelotel Menjadi Hotel Pertama yang Diizinkan Pemprov DKI sebagai Lokasi Isolasi
Berbayar Pasien Covid-19 Gejala Ringan
Jakarta, 5 Oktober 2020 – Hotel Pomelotel Patra Kuningan, Jakarta Selatan, bekerjasama
dengan Rumah Sakit Medistra turut serta membantu pemerintah dalam penanggulangan
pandemik Covid-19. Pemprov DKI Jakarta, melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Disparekraf) telah merestui Pomelotel sebagai hotel pertama yang menjadi lokasi isolasi
berbayar bagi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan gejala ringan. Kerjasama dengan
Rumah Sakit Medistra memungkinkan Rumah Sakit Medistra untuk menerima pasien dengan
gejala ringan dibawah pengawasannya untuk ditempatkan di Pomelotel, sementara untuk kasus
dengan gejala sedang atau berat akan dirawat sepenuhnya di Rumah Sakit Medistra.
Adapun Pomelotel terdiri dari dua gedung terpisah, Gedung A dan Gedung B. Pomelotel
memperuntukkan Gedung A dengan kapasitas 76 kamar untuk isolasi pasien Covid-19 dari
Rumah Sakit Medistra tanpa gejala atau gejala ringan. Gedung B Pomelotel tetap dioperasikan
sebagaimana biasanya dan dibuka untuk umum dengan menjalankan protokol kesehatan yang
ketat sesuai dengan arahan yang tercantum pada KEPMENKES RI NOMOR HK.
01.07/MENKES/328/2020. Adapun hal ini dapat kami lakukan mengingat pintu masuk untuk
karyawan dan tamu regular Gedung B terpisah dengan pintu masuk Gedung A yang hanya
dapat dilalui oleh petugas medis dan pasien Rumah Sakit Medistra. Dengan demikian,
Pomelotel tetap dapat memberikan pelayanan yang aman bagi pelanggan setia yang
bermaksud menginap di Gedung B Pomelotel.
Pandemi virus Covid-19 dan usaha pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19
mengharuskan pelaku usaha perhotelan untuk berinovasi. Kami mengapresiasi Pemprov DKI
Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menjadi Fasilitas Isolasi
Non Pemerintah Berbayar. Selama ini, Pomelotel sendiri telah berinovasi dengan menawarkan
pelayanan dan produk yang relevan dengan masa pandemi ini. Produk unggulan kami adalah
paket makan siang (catering) untuk korporasi di sekitar segitiga emas Jakarta. Tidak kalah
larisnya, Pomelotel menawarkan ricebowl dengan berbagai varian dan brownies popular
dengan harga yang terjangkau serta penyediaan jasa pengantaran gratis dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku. Pemesanan dapat dilakukan melalui Whatsapp di 08119919588.
Pomelotel merupakan unit usaha yang sepenuhnya dimiliki oleh PT Menteng Heritage Realty
TBK (HRME).
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