رسالة إلى مجتمعاتنا
بخصوص فيروس كورونا المستجد
بينام منر جميعاً يف هذا الوقت من عدم اليقني ،نريد أن نشارك معكم كل ما نقوم به والخطوات التي نتخذها لحامية موظفينا وموردينا وعمالئنا وزوارنا
ومجتمعنا.
أولويتنا القصوى قبل كل يشء هي سالمة مجتمعاتنا وحاميتها ،حيث نبدأ جميعاً يف الشعور بتأثري فريوس كورونا املستجد.
نحن نراقب عن كثب التقارير واإلعالنات الرسمية من مراكز مكافحة األمراض واتقائها ( ،)CDCومنظمة الصحة العاملية ووكاالت الصحة العامة املعمول
بها للتأكد من أن لدينا أحدث املعلومات لنقلها إىل فرقنا.
باإلضافة إىل إرشادات الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بنا للحد من انتشار الفريوس ،نقوم بتنفيذ عدد من اإلرشادات والضوابط الوقائية املتعلقة
باستمرارية العمليات التجارية؛ تقييد السفر والتجمعات والدورات التدريبية؛ وزيادة جهود تعزيز الصحة العامة .يتم نرش هذا يف جميع مكاتبنا يف
مختلف البلدان التي نعمل فيها.
موظفينا ومجتمعاتنا هم أولويتنا الرئيسية .إن سالمتهم وصالح حياتهم يف صميم كل ما نقوم به – وتقود كل جهودنا خالل هذا الوقت الصعب .نحن
ندعم موظفينا الذين يحتاجون إىل العمل من املنزل من خالل أدوات االتصال االفرتاضية لجعل االنتقال سلساً قدر اإلمكان.
لقد اتخذنا تدابري احرتازية داخل مكاتبنا لزيادة تطهري مساحات العمل لدينا وتكثيف جهود إدارة خدمة املكاتب لتطهري مكاتبنا بشكل متكرر واملناطق
األكرث استخداماً واألسطح.
للمساعدة يف منع انتشار الفريوس ،نلزم موظفينا بالبقاء يف املنزل يف حالة شعورهم باملرض أو يف حالة مرض أحد أفراد أرستهم؛ وكذلك القيام بالكشف
عىل جميع األفراد قبل دخول املبنى.
لقد مررنا بأوقات عصيبة وصعبة ،ولكن هذه األوقات ال تشبه أي يشء شهدناه سابقاً .بينام نحن ملتزمون بالوفاء بجميع مسؤولياتنا تجاه رشكائنا
وعمالئنا ،فإننا لن نعرض أياً من صحة أو صالح حياة موظفينا للخطر .سنستمر يف مراقبة الوضع عن كثب والتكيف حسب الحاجة .سوف نتبع توجيهات
مختلف الوكاالت الصحية لضامن أنه من خالل حامية مجتمعنا ،نعمل من أجل حاميتنا جميعاً.
نشكركم مقدماً عىل سعة صدركم وتفهمكم ،بينام نتقدم سوياً للمرور خالل هذا املوقف الصعب وتحديد أفضل طريقة ملواصلة عملياتنا ،مع الحفاظ
عىل أولويتنا القصوى ومسؤوليتنا تجاه مجتمعاتنا.
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