التاريخ 26 :إبريل 2020م
تحية طيبة وبعد،
الموضوع :خدمة للوطن – دعم الجهود الحكومية في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد )19
نود بداية اإلشادة بالمساهمات السخية النقدية والعينية من قبل األفراد ومؤسسات القطاع الخاص الذين وقفوا صفا واحدا
من أجل المصلحة الوطنية العامة ،فكانت النهضة للخدمات من السبّاقين في تسخير إمكاناتها وطاقاتها خدمة للوطن.
فأطلقت النهضة للخدمات برنامجا جديدا باسم (خدمة للوطن) بهدف تقديم الدعم والمساندة والموارد للجهود الحكومية
في مكافحة هذه الجائحة:
شرعت النهضة للخدمات منذ بداية أزمة الجائحة بتقديم دعم دون مقابل لوزارة الصحة ووزارة التنمية االجتماعية اللتين
أنيط بهما إقامة مراكز الحجر الصحي ومراكز الدعم ومراكز السيطرة على تفشي الجائحة تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد  .)19ويشتمل الدعم الذي تقدمه
النهضة على توفير آالف الوجبات يوميا لمراكز الحجر الصحي ومراكز الدعم في كافة أنحاء البالد .كما قامت النهضة
للخدمات بنشر فرق تنظيف خاصة إلعداد وتعقيم مراكز الحجر الصحي ومراكز السيطرة على تفشي الجائحة .كما تقدم
النهضة وجبات الطعام وخدمة غسيل المالبس للطالب العائدين من الخارج وغيرهم ممن تم وضعهم في فنادق مختلفة.
ورغم استمرار هذا الدعم اليومي للنهضة ،إال أن الشركة على أهبة االستعداد لمباشرة دعم أكثر شمولية بالتعاون مع
الجهات الحكومية لمواجهة أي موجة أخرى لهذه الجائحة .ونغتنم هذه الفرصة للتعبير عن خالص شكرنا لموظفينا في
الصفوف األمامية الذين يقدمون هذه الخدمات يوميا وكذلك تقديرنا لهم على شجاعتهم والتزامهم .كوكبة من الرجال
والنساء الشجعان الذين هم على استعداد للتضحية (خدمة للوطن).
وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير،

عن /شركة النهضة للخدمات ش م ع ع
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26th April 2020
After compliments,
Subject: In Service of the Nation – A donation to the government’s fight against COVID-19
We applaud the generous contributions in cash and kind by individuals and enterprises throughout the
private sector. Many have come together in the national interest; and it is only right that Renaissance
should be a part of the broader solution.
The Renaissance response is through a new programme, which we have called ‘In Service of the Nation’,
to provide help and resources to the government in the fight against the virus:
Since the start of the crisis, we are providing free-of-cost support to Ministry of Health (MOH) and
Ministry of Social Development (MOSD), who lead the initiatives for creating quarantine, support and
outbreak centres on behalf of the Supreme Committee. This includes provision of thousands of meals
every day to quarantine centres and support centres throughout the country. We have sent in special
cleaning squads to prepare and sanitize quarantine and outbreak centres. We have provided food and
laundry services to returning overseas students and others, accommodated in various hotels.
While we continue with this support every day, we stand ready to lead a larger central response, in
conjunction with government, for any surge scenario. We salute the courage and commitment of our
frontline staff who deliver these services every day. Brave men and women who are prepared to run
towards danger ‘In Service of the Nation’.

With best regards,

For/ Renaissance Services SAOG
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