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Uber Notre Dame di Masa Pandemi Covid-19 
 

 

Di mana karyawan yang bekerja dengan kita tinggal? Alat transportasi apa yang mereka gunakan untuk 

berangkat kerja? Berapa banyak alat transportasi yang mereka butuhkan untuk mencapai rumah kita? Ini 

adalah pertanyaan yang biasanya tidak kami tanyakan. Namun, karena jumlah orang yang terkontaminasi 

oleh Covid-19 meningkat di Canoas dan wilayah sekitarnya, sebagai tindakan perlindungan, kami 

memutuskan untuk menjemput karyawan kami dari rumah dan juga membawa mereka pulang setelah 

bekerja. Untuk itu, informasi di atas menjadi penting.  

Menyadari bahwa mereka tinggal bermil-mil jauhnya dari lokasi pekerjaan mereka; bahwa mereka 

meninggalkan rumah waktu, naik metro dan dua bus atau lebih untuk tiba di tempat kerja, mengharuskan 

kami untuk membangun logistik yang kompleks dan lengkap untuk melaksanakan keputusan kami.  

Dari awal Juli hingga sekarang, satuan tugas telah dibentuk yang mengandalkan kemurahan hati para 

suster-pengemudi kami dan beberapa karyawan untuk menjalankan misi ini. Mengikuti jadwal harian 

dengan jadwal dan alamat, "UBER NOTRE DAME" memulai layanannya pada dini hari dan berakhir pada 

sore hari. Dengan langkah ini, kami dapat melanjutkan rutinitas kami di Recanto Aparecida (Wisma Para 

Suster Lansia kami), memastikan bahwa para suster, rekan kerja, dan keluarga mereka terlindungi.  

Karena logistik yang rumit, jarak dan seringnya hujan, terkadang perjalanan mengalami gangguan. Kadang-

kadang, mengalami masalah dengan mobil, kami membutuhkan servis truk derek dan bantuan lainnya. 

Sejak awal pandemi, kami juga mengadopsi rencana ini untuk membawa para suster kami ke tempat-

tempat sesuai dengan kebutuhan mereka yang paling beragam. UBER NOTRE DAME membawa orang-

orang untuk berbelanja, periksa dokter dan, akhir-akhir ini, melakukan perjalanan jauh untuk mengantar 

dan menjemput para suster yang datang ke Sítio Notre Dame untuk retret tahunan mereka.  

Seringkali kita mendengar rekan kerja kita, dengan gembira, mengatakan: “Suster tahu di mana saya 

tinggal” atau “Betapa menyenangkan dijemput dan diturunkan tepat di gerbang rumah saya”. Mereka 

sangat berterima kasih atas semua perhatian yang mereka terima dari Provinsi kami.  


