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 (وقاية وتفاؤل)

 

 تحت رعاية سعادة النائب علي أحمد زايد
 النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

(وقاية وتفاؤل)  
 

ألنظمة المختبرات بالمبادرة والمساهمة في الحملة الوطنية  (ProLab Systems) شركة بروالب سيستم ومتق

حيث تأتي هذه المبادرة ترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية في تحقيق  (.19لمكافحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد 
هو مواصلة اتباع االرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية  األهداف التي يسعى لها الفريق الوطني

كل فرد في المجتمع تقع عليه مسؤولية مجتمعية في تحقيق جزء حيث انه  (.19فيروس كورونا )كوفيد للتعامل مع 

 .الفيروسللقضاء على هذا  (19كوفيد )من النجاح المنشود وهو السيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا 

 ( يسرنا أن نطلق١٩وفي إطار تعزيز االلتزام باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا )كوفيد 
   إرشادات توعويةملصق على  االمنصاتهذه تحتوي  تشمل )الكمامات، القفازات، المعقمات( )أكشاك( تعقيممنصات 

 والهندية لتوصيل االرشادات ألكبر فئه ممكنة. واإلنجليزيةباللغة العربية 

المحافظة الجنوبية ستقوم الحملة بنشر منصات )أكشاك( للتعقيم والتطهير في  الصحية،لدعم ونشر الوعي بالوقاية 

والهندية. وسيتم  واإلنجليزيةعلى رسائل توعية باللغة العربية  المنصاتالبحرين. وستحتوي هذه  -)المنطقة الرابعة( 
 .توفير الكمامات والقفزات والمعقمات في هذه المنصات

من  وفيما يلي بعض الجائحة،طرق الوقاية من هذه كيفية ستقوم الحملة بنشر الوعي في بعض النقاط المهمة في 
 :النقاط هذه

   
من  في مناطق مختلفة تعقييم منصاتإقامة 

 المحافظة الجنوبية )المنطقة الرابعة(
تقديم محضارات على مختلف منصات التواصل 

 االجتماعي
 حملة توعية لوسائل التواصل االجتماعي

 

 

 

 

https://prolabsystems.com/wp/sanitation-stand/
https://prolabsystems.com/wp/sanitation-stand/
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 (وقاية وتفاؤل)

 

روس كورونا حول كيفية الحد من انتشار في المستمرةاالرشادات التوعوية  ومواصلة تمريرنشر الوعي وفي إطار 
ن خالل معن بعد  التوعوية التفاؤل وااليجابية للمواطنين والمقيمين من خالل المحاضراتجرعة من وإعطاء 

 طقة الرابعة(من المحافظة الجنوبية )المنالتعقيم في مناطق مختلفة  منصات وانتشاروسائل التواصل االجتماعي 
 .وضواحيها

 البحرين - ة الرابعة(ق)المنط في المحافظة الجنوبية التعقيم منصات مواقع

 رامز  ميغامارت 

 الحجيات - أسواق زاد  أسواق النخبة 

 سوق الرفاع - أسواق زاد  مجمع الواحة 

 مغسلة زوم  مغسلة بوابة ديفتس 

  الرفاع -جولد مارت  

  

 دعونا نحارب هذه الجائحة معا  

   
ارتِد كمامتُك دائما  عندما تكون  اغسل يديك بشكل متكرر

 بالخارج
 6 االجتماعيلحفاظ على التباعد ا

 أقدام

  

في حال شعورك باألعراض  444اتصل على  حافظ على صحتك وكن إيجابي دائما  
 المرتبطة بفيروس كورونا
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 (وقاية وتفاؤل)

 

 

 آخر المستجدات

تشعر شركة بروالب سيستم ألنظمة المختبرات بالفخر والسرور بإعالنها عن 
 16وأقيم حفل افتتاح اطالق الحملة يوم السبت "إطالق حملتها "وقاية وتفاؤل

وأيضاً تم .مساًء في رامز هايبرماركت الرفاع 9:00الساعة  - 2020مايو 

تغطية الحدث من قبل تلفزيون البحرين ووسائل اإلعالم األخرى. ولمعرفة 
 الضغط هناالمزيد عن الحملة يرجى 

 

" , وكجزء وقاية وتفاؤلتم تدشين وإطالق منصات التعقيم للحملة المجتمعية "

من الحملة تم وضع لوحات اعالنية في مناطق مختلفة لنشر الوعي حول الجهود 
ضغط (. ولعرض اللوحة االعالنية ا19الوطنية لمكافحة فيروس كرونا )كوفيد 

 هنا

 

(. ستكون المحاضرة من 19)كوفيد المحاضرة التوعية حول فيروس كورونا 
يوم الجمعة  –استشاري ومدرب الصحة والسالمة  –تقديم أ. جمال صالح 

 مساًء في االنستغرام على الحسابات التالية 9مايو الساعة  8الموافق 

bahnews and alsaleh12  alzayed2010 ,prolabsystems 

 

 

 

https://prolabsystems.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/Bahrain-TV-video.mp4
https://prolabsystems.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/Bahrain-TV-video.mp4
https://www.instagram.com/bahnews/?hl=en
https://www.instagram.com/alsaleh12/?hl=en
https://www.instagram.com/alzayed2010/?hl=en
https://www.instagram.com/prolabsystems/?hl=en
https://prolabsystems.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/Bahrain-TV-video.mp4
https://prolabsystems.com/wp/prevention-optimism/
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 (وقاية وتفاؤل)

 

   

 النائب علي أحمد زايد
 (اضغط هنا) 

 السيد زيد الموشكي
 (اضغط هنا)    

          السيد جمال صالح        
 (اضغط هنا)

 

 

 شكر وتقدير

 أن تشكر األشخاص الذين ساهموا بجهودهم في هذه الحملة ( ProLab Systemsتود شركة بروالب سيستم )

  الرئيس التنفيذي لشركة جندل –السيد صالح بوشهري 

  المدير العام لشركة  –السيد رحيل سعيدOxus Creative Agency 

 

معا   دعونا نكون متحدين ونحارب هذه الجائحة  

 

 

https://www.nuwab.bh/mps/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF/
https://www.nuwab.bh/mps/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF/
https://www.nuwab.bh/mps/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF/
https://www.nuwab.bh/mps/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF/
https://www.linkedin.com/in/jamal-saleh-4739b439/
https://www.linkedin.com/in/jamal-saleh-4739b439/
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