
فيروس كورونا

مستجدات حول
فايروس كورونا

تواصل أرامكو السعودية جهودها إلطالع موظفيها
على آخر المستجدات عن فايروس كورونا المستجد

(COVID-19)، وقد بذلت الشركة عديًدا من
الجهود في هذا الشأن.

موظفونا
اتخذنا مجموعة من التدابير للحد

من انتشار عدوى الفايروس، والحد من
االتصال المباشر

تدريبات خاصة بإدارة األزمات وتعقيم المنشآت

•  منح إجازة للموظفين والموظفات، ممن تنطبق عليهم الظروف الصحية،
    وذلك لمدة 14 يوًما.

•  نشرت الشركة عديًدا من رسائل التوعية المهمة، بأربع لغات مختلفة على األقل وفي وسائل متنِوّعة،
    في أنحاء متفرقة من مرافقها، بغرض تعزيز الوعي بين موظفي الشركة وأفراد أسرهم وموظفي

    المقاولين بضرورة الحرص على النظافة الشخصية، والعمل بالنصائح والتوجيهات التي تُسهم في
    وقايتهم من التعرض للعدوى.

ب المبتعثين ضمن برامج الشركة، •  تتابع أرامكو السعودية عن كثب أوضاع الطَالّ
    للتأكد من سالمتهم وصحتهم.

•  علَّقت أرامكو السعودية برامجها الرئيسة للتدريب، كما أغلقت المدارس التابعة لها في أحيائها السكنية،
    من أجل الحد من احتمالية تعُرّض المتدِرّبين والطالب للعدوى، فيما يجري تطبيق مبدأ التعلُّم عن بعد.

•  أعادت أرامكو السعودية أكثر من 300 من موظفيها وأفراد أسرهم من
    المناطق ذات الخطورة العالية، إلى المملكة.

•  مكتب للمساعدة تابع للموارد البشرية، يعمل على مدار الساعة.
•  لمزيد من المعلومات الطبية حول فايروس كورونا (COVID-19)، يمكنكم زيارة موقع مركز

.JHAH جونز هوبكنز أرامكو الطبي    

•  تفعيل خطط استمرارية األعمال والتي تشمل كافة قطاعات الشركة.
•  رفع وتيرة إجراءات التعقيم في المكاتب والمرافق التابعة للشركة.

•  إلغاء كافة وسائل المواصالت غير الضرورية المرتبطة بأعمال الشركة، سواءً عن طريق الحافالت أو الطائرات.
•  تقنين عدد مستخدمي الحافالت التي تنقل موظفي الشركة خالل نوبات العمل، للتأكد

    من إبقاء مسافة مناسبة بينهم.
•  الجاهزية إلدارة األزمات، حيث يجري تنفيذ التدريبات الخاصة بإدارة األزمات واالستعداد بوتيرة متزايدة،

    في عديد من المنشآت والمكاتب التابعة للشركة. وبناء على ذلك، فإن على الجميع توقع تنفيذ مثل هذه
    التدريبات في مختلف مناطق العمل المختلفة، والحرص على مساندة الجهود التي تبذلها فرق االستجابة للطوارئ.

•  إطالق دورة تعلم إلكترونية إلزامية لتعزيز الوعي حول سبل الحد من انتشار فايروس كورونا.
•  تم تفعيل برنامج (سكايب لألعمال) في أغلب أجهزة الكمبيوتر المكتبية في الشركة،

    لعقد اجتماعات العمل عن بعد، مما يُسهم في تقليل الحاجة لعقد اجتماعات العمل المباشرة.

أعمالنا

يهمنا أن نبقى على تواصل معكم من أجل إطالعكم على آخر المستجدات والمعلومات،
وذلك ضمن جهودنا في المحافظة على سالمتكم. وقد تم إنشاء صفحة إلكترونية

لموظفي أرامكو السعودية لتقديم آخر المعلومات والمستجدات حول فايروس
كورونا اضغط هنا.

JHAH يمكنكم زيارة موقع جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،(COVID-19) لمزيد من المعلومات حول فايروس كورونا

إدارة االتصال المؤسسي

مرافقنا
جهود مستمرة للتعقيم
وتوفير السلع الضرورية

•  تستمر إدارة خدمات أحياء السكن والمكاتب في تنفيذ خطتها لتعقيم
    مئات المواقع التي تشهد كثافة عالية.

•  حرصت خدمات أحياء السكن على توفير مؤن إضافية من السلع الضرورية في
    المراكز التموينية المتواجدة في مرافقها.

•  تم حصر الدخول إلى األحياء السكنية التابعة للشركة على القاطنين فيها،
    وتأجيل الزيارات غير الضرورية.

.


