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التطعيم خيارك األول 
منـذ بدايـة جائحـة فيـروس كورونـا وانطالقـا مـن مسـؤوليتنا 
البتـرول  مؤسسـة  تبـذل  الدولـة  لجهـود  ومسـاندة  المجتمعيـة 
الكويتيـة وشـركاتها التابعـة مسـاعي متواصلـة لضمـان سـالمة 
التـي  والحمـالت  المبـادرات  مـن  العديـد  بتقديـم  موظفيهـا 
تهـدف إلـى توفيـر بيئـة عمـل آمنـة صحيـة وسـليمة، وتسـاهم 
في مكافحة انتشـار الفيروس، السـيما وأن التزامنا بالتوجهات 
االسـتراتيجية  2040 كان حافـزا اسـتثنائيا للتواصـل والتعـاون 
مـع مؤسسـات ووزارات الدولـة وعلـى رأسـها مجلـس الـوزراء، 
علـى  العامليـن  وتشـجيع  لدعـم  حملـة  إطـالق  اخرهـا  وكان 
الوطنيـة  التطعيـم  حملـة  مـع  تزامنـا  اللقـاح  لتلقـي  التسـجيل 

بالبـالد.

وعلـى مـدى األشـهر الماضيـة قامـت المؤسسـة مـن خـالل "لجنـة متابعـة آخـر تطـورات كوفيـد19" بتعزيـز التواصـل المباشـر مع 
كافـة العامليـن وتزويدهـم بالمعلومـات الموثوقـة وذات المصداقيـة حـول سـالمة اللقاحـات المتاحـة وفعاليتهـا وآثارهـا الجانبيـة 
بمـا فـي ذلـك بيانـات عـن اللقاحـات المصـرح باسـتخدامها ومعلومـات حـول كيفية التسـجيل للحصول على  اللقـاح وذلك بالتعاون 
مـع الجهـات المعنيـة فـي الكويـت، باإلضافـة إلـى ذلـك نشـرت المؤسسـة العديـد مـن البوسـتات الصحيـة مـع األطبـاء لمشـاركة 
المعلومات العلمية واإلجابة على األسـئلة الشـائعة حول فعالية اللقاح وتأثيراته على مسـار العودة للحياة الطبيعية، كما شـاركت 
االدارة التنفيذيـة ومديـري اإلدارات المختلفـة تجاربهـم فـي التطعيـم بهـدف تشـجيع الموظفيـن علـى المبـادرة بتلقـي اللقـاح، وفي 
المرحلـة المقبلـة مـن المهـم إدراك أهميـة الوعـي المجتمعـي، فارتفـاع أو انحسـار أعـداد الحـاالت القائمة خيار بيـد الجميع عبر 

مـا يتـم االلتـزام بـه مـن قـرارات وتعليمـات صـادرة فااللتـزام بالتطعيم مسـؤولية وطنية.

وختامـا... إن صحـة وسـالمة الجميـع سـتبقى أولويـة قصـوى وهدفـا، كمـا أن أخـذ اللقـاح واجـب وطنـي علـى كل فـرد فـي 
المجتمـع، ومشـاركتنا فـي الحملـة تعكـس كفـاءة القطـاع النفطـي فـي المسـؤولية المجتمعيـة، بشـرط التـزام كل فـرد منـا داخـل 
العمـل بسلسـلة التدابيـر الوقائيـة واإلجـراءات االحترازيـة المتخـذة مـن قبـل الجهـات المعنيـة، ندعـو اهلل عـز وجـل أن يحفـظ 
الكويـت وأميرهـا وشـعبها مـن كل مكـروه، وأن يرفـع البـالء والوبـاء عـن البـالد والعبـاد، وأن تعـود الحياة كما كانت سـابقا وأفضل.



 

محتويات نبض

مجلة فصلية 
تصدر عن مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة

العدد السادس عشر - يوليو 2021

رئيس التحرير

جمال السنعوسي 
مدير دائرة العالقات

ص.ب: 26565 الصفاة 13126 الكويت 

)+965( 23814991

www.kpc.com.kw

corporaterelations@kpc.com.kw

kpcofficial

KPC_official

official_KPC

فريق العمل
دوائر العالقات العامة واإلعالم
في مؤسسة البترول الكويتية 

وشركاتها التابعة

للمراسـالت:

4

مؤسسة البترول الكويتية 
التطعيم واجب وطني 

شركة نفط الكويت  
أبرز الجهات الداعمة لحملة 

التطعيم الوطنية

16

34

البترول الكويتية العالمية 
التطعيم طريقنا نحو التعافي

“شركة صناعة الكيماويات البترولية”
تكيف سريع مع ظروف جائحة 

فيروس كورونا

26

الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة )كيبيك(

وتجهيز أكبر مركز للتطعيم واألول 
 من نوعه  في الكويت 

الشركة الكويتية لنفط الخليج
وجهود دؤوبة لدعم الحملة

 الوطنية للتطعيم

شركة البترول الوطنية الكويتية 
تساند جهود الحملة الوطنية 

للتطعيمات ضد فيروس كورونا

شركة ناقالت النفط الكويتية  
مبادرات توعوية ورسائل صحية ...

من أجل المناعة المجتمعية 

20

2938

30

الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية الخارجية

"اجراءات توعوية وصوال إلى 
الحصانة المجتمعية

10



4

العدد السادس عشر - يوليو 2021

5

حمود العجمي

مؤسسة البترول الكويتية 

التطعيم واجب وطني 
حمود العجمي: التزامك باإلجراءات الوقائية يحميك ويحمي عائلتك

ضيفنـــا الكريـــم نـــود التعـــرف علـــى طبيعـــة عمـــل لجنـــة 
كورونـــا  فيـــروس  مـــن  والوقايـــة  التطـــورات  متابعـــة 

؟ لمســـتجد ا
بدايـــة اشـــكر مجلـــة نبـــض علـــى اتاحـــة الفرصـــة إلبـــراز دور 
التصـــدي  فـــي  التابعـــة  وشـــركاتها  الكويتيـــة  البتـــرول  مؤسســـة 
لجائحـــة كورونـــا والتـــي مـــرت علـــى العالـــم أجمـــع، فحرصـــا مـــن 
اإلدارة العليـــا علـــى صحـــة العامليـــن بالقطـــاع النفطـــي صـــدر قـــرار 
بتشـــكيل لجنـــة متابعـــة التطـــورات والوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 
مديـــرة   - القـــالف  السيدة/أســـماء  اللجنـــة  يـــرأس  المســـتجد، 
الصحـــة والســـالمة واألمـــن والبيئـــة فـــي المؤسســـة،وتضم اللجنـــة 
أعضـــاء مـــن المؤسســـة والشـــركات التابعـــة، كان عملنـــا يتطلـــب 
التنســـيق مـــع وزارة الصحـــة بصفـــة مســـتمرة للوقـــوف علـــى أحـــدث 
ــة موظفـــي  ــم توعيـ ــن ثـ ــة، ومـ ــة الالزمـ ــبل الوقايـ المســـتجدات وسـ
ـــر  ـــى توفي ـــة إل ـــة، باإلضاف ـــادي حـــاالت االصاب القطـــاع النفطـــي لتف
الرعايـــة الطبيـــة الالزمـــة فـــي هـــذا الخصـــوص. والحمـــد هلل نحـــن 
نعتبـــر العمـــل فـــي اللجنـــة مهمـــة وطنيـــة وجـــزء مـــن واجبنـــا تجـــاه 
الكويـــت والقطـــاع النفطـــي، ومهمـــا نقـــدم مـــن أعمـــال لـــن نوفـــي 

وطننـــا حقـــه.
ما المهام التي اسندت للجنة للقيام بها وتنفيذها؟

متابعـــة كل مـــا يـــرد مـــن تقاريـــر وقـــرارات صـــادرة مـــن وزارة 
ـــرد فيهـــا مـــن متطلبـــات،  ـــى تنفيـــذ مـــا ي الصحـــة العامـــة والعمـــل عل
ووضـــع اآلليـــات والســـبل لتعزيـــز صحـــة العامليـــن مـــن خـــالل إعـــداد 
وبـــث البرامـــج التوعويـــة، باإلضافـــة إلـــى التأكـــد مـــن جهوزيـــة 
القطـــاع النفطـــي للتعامـــل مـــع الحـــاالت المرضيـــة لفيـــروس كورونـــا 
المســـتجد بحســـب قـــرارات وزارة الصحـــة العامـــة، وكذلـــك إعـــداد 
ــتعدادات  ــتجدات واالسـ ــر المسـ ــن آخـ ــا عـ ــإدارة العليـ ــر لـ التقاريـ
التـــي تقـــوم بهـــا المؤسســـة والشـــركات التابعـــة مـــن فيـــروس كورونـــا 

المســـتجد.
ـــروس  ـــور الفي ـــة ظه ـــذ بداي ـــا فـــي القطـــاع النفطـــي ومن  ونحـــن هن
فـــي الصيـــن بدأنـــا بإتخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة، لـــذا يعتبـــر القطـــاع 
مـــن أوائـــل الجهـــات والقطاعـــات التـــي اتخـــذت تدابيرهـــا االحترازيـــة 
فـــي هـــذا الشـــأن بدايـــة مـــن منـــع الســـفر لكافـــة الـــدول الموبـــوءة 
واتاحـــة الفرصـــة لعـــودة العامليـــن مـــن المكاتـــب الخارجيـــة للحفـــاظ 
ـــي  ـــة الت ـــادرت المؤسســـة بانشـــاء هـــذه اللجن ـــا ب ـــم، كم ـــى صحته عل
ــراءات  ــة باالجـ ــة الخاصـ ــرارات الحكوميـ ــة القـ ــا متابعـ ــن مهامهـ مـ

ـــا. ـــى جـــو العمـــل ليكـــون صحي ـــة والحفـــاظ عل ـــة فـــي الدول الوقائي
هـــل كان هنـــاك رقابـــة وتقييـــم مـــن قبـــل اللجنـــة للتأكـــد 
مـــن اســـتمرار العمـــل بالشـــكل المطلـــوب وطبقـــا لالجـــراءات 

ـــة؟ االحترازي
بعـــد توفيـــر المســـتلزمات الصحيـــة وتعميـــم اإلرشـــادات الوقائيـــة، 
انتقلنـــا للخطـــوة التاليـــة وهـــي إلتـــزام العامليـــن بتطبيـــق اإلجـــراءات، 
حيـــث صـــدر توجيـــه مـــن الرئيـــس التنفيـــذي بعمـــل جـــوالت ميدانيـــة، 
وذلـــك لهدفيـــن األول هـــو توعيـــة الموظفيـــن بأهميـــة اإللتـــزام 
ــزام  ــن التـ ــد مـ ــو التأكـ ــي هـ ــدف الثانـ ــة، والهـ ــادات الوقائيـ باإلرشـ

ــادات  ــدار اإلرشـ ــم إصـ ــك تـ ــكل ذلـ ــة لـ ــذ، ومواكبـ ــن بالتنفيـ العامليـ
بكافـــة اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيـــة للعـــودة إلـــى العمـــل والتـــي 
مـــن ضمنهـــا إرتـــداء الكمامـــة والتباعـــد الجســـدي والتعقيـــم، وعقـــد 
االجتماعـــات عـــن بعـــد، عـــدم تبـــادل األوراق، اســـتخدام الكاميـــرات 
نشـــر  إلـــى  اضافـــة  العامليـــن،  وخـــروج  دخـــول  فـــي  الحراريـــة 
الرســـائل التوعويـــة والفيديوهـــات عبـــر النشـــرات الداخليـــة فيمـــا 
يخـــص اجـــراءات التعامـــل مـــع الشـــخص المشـــتبه بـــه او المصـــاب أو 
المخالـــط، ومـــن هـــو الشـــخص المخالـــط بنـــاء علـــى مـــا تـــم تعميمـــه 
مـــن وزارة الصحـــة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة والصحـــة الوقائيـــة 
ـــن بخصـــوص  ـــر مـــن التســـاؤالت مـــن العاملي ـــا كثي ـــا تلقين نظـــرا ألنن
توضيـــح هـــذا االمـــر، ولقـــد أكدنـــا مـــرارا وتكـــرارا عبـــر الرســـائل 
ـــن خـــالل  ـــا م ـــا وعائالتن ـــى صحتن ـــاظ عل ـــة الحف ـــات أهمي والتعميم

المبـــادرة بالتطعيـــم وااللتـــزام باإلجـــراءات الوقائيـــة.
مـــا أهـــم األعمـــال التـــي قامـــت بهـــا اللجنـــة علـــى مســـتوى 
القطـــاع النفطـــي فـــي ظـــل هـــذه األزمـــة التـــي نعيشـــها منـــذ 

ـــنتين؟ س
ــم  ــا تـ ــن خاللهـ ــي مـ ــاء، والتـ ــات أثنـ ــدة إجتماعـ ــة عـ ــدت اللجنـ عقـ
ـــر المســـتلزمات  ـــل وتوفي ـــع العم ـــي مواق ـــة ف إعـــداد ارشـــادات وقائي
الوقائيـــة خاصـــة وأنـــه فـــي بدايـــة االزمـــة كان هنـــاك شـــح شـــديد علـــى 
مســـتوى العالـــم لمثـــل هـــذه المســـتلزمات كالكمامـــات والمعقمـــات 
ـــان  ـــر هـــذه المســـتلزمات لضم ـــذاك توفي ـــة آن وكان أهـــم عمـــل للجن
ــو  ــاع النفطـــي وهـ ــاج، فنحـــن فـــي القطـ ــتمرار العمليـــات واالنتـ اسـ
قطـــاع حيـــوي بالكويـــت واســـتمرار عمليـــات االنتـــاج والتكريـــر 
والتصديـــر شـــيء مهـــم جـــدا للبـــالد، لـــذا كان أهـــم أهـــداف اللجنـــة 

خلـــق جـــو عمـــل صحـــي بتوفيـــر المســـتلزمات الوقائيـــة.
ـــة  ـــة المطلوب ـــى اإلجـــراءات الوقائي ـــت اإلرشـــادات عل ـــث تضمن حي
االجتماعـــات  وتحويـــل  والتعقيـــم  والتباعـــد  الكمامـــة  كإرتـــداء 

يرفع القطاع النفطي شعار صحة وسالمة العاملين 
أواًل في كل التدابير والقرارات التي تم اتخاذها منذ 
يتجزأ  ال  جزءًا  باعتبارها  كورونا،  وباء  تفشي  بداية 
من نهج التنمية المستدامة، إذ يعمل القطاع على 
التي  الوقائية  بالصحة  الخاصة  سياساته  تحديث 
 ،2040 االستراتيجية  التوجهات  تم وضعها ضمن 
والدولية  اإلقليمية  الممارسات  ألفضل  وطبقا 
عبر  وكذلك  والسالمة،  الصحة  بقضايا  المتعلقة 
تبني العديد من البرامج واألنشطة التي تركز على 
الوعي  نسبة  ورفع  صحي  حياة  أسلوب  تشجيع 
إرهاق  لتجنب  الطبية  الفحوصات  إجراء  بأهمية 
السالمة الجسدية والنفسية لموظفي المؤسسة 
وشركاتها التابعة خالل هذه الجائحة. وحتى نتعرف 
على تفاصيل هذه الممارسات والبرامج كان لنبض 
فريق  رئيس  العجمي”  “حمود  السيد  مع  لقاء 
متابعة  لجنة  وعضو  المهنية  والسالمة  الصحة 
التطورات والوقاية من فيروس كورونا المستجد...

 المبادرة بالتطعيم تحميك وتساعد 
البالد في الوصول للمناعة المجتمعية
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ـــم  ـــك ت ـــد، وخـــالل ذل ـــة عـــن بع ـــى اجتماعـــات إلكتروني المباشـــرة إل
اســـتثمار إمكانيـــات دوائـــر الــــ IT  مـــن ناحيـــة الوســـائل االلكترونيـــة 
لضمـــان جـــودة واســـتمرار العمـــل فـــي المؤسســـة و الشـــركات 
التابعـــة وذلـــك بالتنســـيق مـــع دوائـــر تقنيـــة المعلومـــات، وبالفعـــل تـــم 

توفيـــر كافـــة الوســـائل المتاحـــة للعمـــل عـــن بعـــد.
ـــة  ـــذ البداي ـــان من ـــة للعي ـــهامات واضح ـــي اس ـــاع النفط للقط
لدعـــم الجهـــود الحكوميـــة خـــالل هـــذه الجائحـــة بدايـــة 
الطبيـــة  بالخدمـــات  المحاجـــر واإلســـهام  مـــن تجهيـــز 
ـــة  ـــة الوطني ـــة الدول ـــدود لحمل ـــم الالمح ـــى الدع ـــوال ال وص
"نعـــم للتطعيـــم".. فهـــل لنـــا ان نتعـــرف عـــن كثـــب عـــن 
ـــام  ـــكل ع ـــركاتها بش ـــة وش ـــه المؤسس ـــت ب ـــذي قام ـــدور ال ال

واللجنـــة بشـــكل خـــاص بهـــذا الشـــأن؟
نتمنـــى أن يكـــون التطعيـــم هـــو الفصـــل األخيـــر لنهايـــة هـــذه 
الجائحـــة وتنقشـــع هـــذه الغمـــة، اوال أود أن أوضـــح دور القطـــاع 
النفطـــي فـــي دعـــم الجهـــود الحكوميـــة مـــن بـــاب المســـؤولية الوطنيـــة 
والمجتمعيـــة عبـــر توفيـــر المحاجـــر الصحيـــة وتخصيـــص أجنحـــة 
للعنايـــة المركـــزة فـــي مستشـــفى شـــركة نفـــط الكويـــت باالضافـــة 
الـــى توفيـــر المـــآوي لمخالفـــي االقامـــة وكذلـــك انشـــاء مركـــز تطعيـــم 
بمنطقـــة االحمـــدي، ومؤخـــرا مركـــز تطعيـــم جســـر الشـــيخ جابـــر 
والـــذي تـــم تجهيـــزه وتســـليمه لـــوزارة الصحـــة، وعندمـــا ننتقـــل إلـــى 
التطعيـــم فلقـــد تابعنـــا المناشـــدات الحكوميـــة والدعـــوة لتلقـــي 
ـــى صحـــة وســـالمة  ـــد اللقـــاح للحفـــاظ عل ـــة وفوائ ـــم ومأموني التطعي

الجميـــع بالدولـــة .
العامـــة  العالقـــات  فـــي  اإلخـــوان  جهـــود  ذلـــك  فـــي  ويتجلـــى 

 أجرينا مقابالت مع أطباء ومتخصصين في الفيروسات والمختبرات 
ليشرحوا فوائد اللقاح 

ـــم والفيديوهـــات  ـــارزة ســـواء مـــن خـــالل التعامي ـــت واضحـــة وب فكان
والبوســـترات اإلعالميـــة  والرســـائل 

وعـــودة للتطعيـــم نجـــد أن دولـــة الكويـــت اعتمـــدت أفضـــل اللقاحـــات 
والتـــي تـــم إعتمادهـــا مـــن المنظمـــات العالميـــة المختصـــة، وهـــذا 
ــن،  ــن والمقيميـ ــة المواطنيـ ــى صحـ ــة علـ ــرص الدولـ ــى حـ ــدل علـ يـ
حيـــث أن الغايـــة هـــي الوصـــول للمناعـــة المجتمعيـــة وتلقـــي أكثـــر 

مـــن 70 % للقـــاح.

ماذا قدمتم؟
لقـــد بدأنـــا حملـــة نعـــم للتطعيـــم منـــذ شـــهر تقريبـــا، وقبـــل 
ذلـــك أجرينـــا اســـتبيان للعامليـــن بالقطـــاع النفطـــي لقيـــاس نســـبة 
المشـــاركين فـــي الحملـــة، وعلمنـــا مـــن خـــالل ذلـــك نســـبة الذيـــن 
لـــذا  اللقـــاح،  تلقـــوا التطعيـــم والذيـــن ســـجلوا للحصـــول علـــى 
نجـــد أن نســـبة مـــن ليـــس لديـــه رغبـــة لتلقـــي اللقـــاح لـــم يتعـــدى 
ـــة لنعـــرف  ـــى هـــذه الفئ ـــة عل ـــز فـــي الحمل ـــا التركي ـــذا حاولن 5 %، ل
أســـباب الرفـــض، ومحاولـــة توعيتهـــم بأهميـــة اللقـــاح، وإلســـتهداف 
هـــذه الفئـــة فقـــد أجرينـــا مقابـــالت مـــع اطبـــاء ومتخصصيـــن فـــي 
الفيروســـات والمختبـــرات ليشـــرحوا فوائـــد اللقـــاح ومأمونيتـــه 
خاصـــة وأن فوائـــده أعظـــم مـــن مضـــاره، ولقـــد تـــم نشـــر رســـائل 
االجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  وفيديوهـــات  الكترونيـــة 

الرســـمية.
ــرا  ــدر مؤخـ ــث صـ ــم حيـ ــة التطعيـ ــى أهميـ ــوه علـ ــا أود أن أنـ  كمـ
نشـــرة مـــن وزارة الصحـــة جـــاء فيهـــا احصائيـــة للمصابيـــن فـــي 
العنايـــة المركـــزة وأن أكثـــر مـــن 90 % منهـــم مـــن غيـــر المطعميـــن 

وهـــذا يؤكـــد فائـــدة التطعيـــم، حتـــى وإن كان ال يمنـــع المـــرض 
ولكـــن اإلصابـــة بعـــد اللقـــاح تكـــون بصـــورة بســـيطة مثـــل االنفلونـــزا 

ــة.  العاديـ
ــا نســـبة اســـتجابة العامليـــن بالقطـــاع النفطـــي لتلقـــي  مـ

ــم؟ التطعيـ
علـــى  االســـتبيان  فـــي  التركيـــز  حاولنـــا  الحملـــة  بدايـــة  فـــي 
اولـــى  نتائـــج صحيحـــة، وكانـــت  الـــى  نقـــاط محـــددة للوصـــول 
ـــي  ـــن بالقطـــاع النفطـــي ف ـــن العاملي ـــر عـــدد م ـــاط مشـــاركة أكب النق
االســـتبيان حيـــث وصـــل عددهـــم لنحـــو 8 آالف شـــخص، النقطـــة 
ـــذا  ـــم، ل ـــة أســـباب عـــزوف البعـــض عـــن التطعي ـــت معرف ـــة كان الثاني
تـــم الطلـــب مـــن جميـــع مـــدراء الدوائـــر بتقديـــم كشـــوف مفصلـــة 
توضـــح عـــدد العامليـــن بـــكل دائـــرة بعـــدد الذيـــن تلقـــوا الذيـــن 
اللقـــاح، والذيـــن لـــم يتلقـــوا اللقـــاح، وهـــل قـــام بالتســـجيل عبـــر 
المنصـــة حتـــى نقـــوم بتجميـــع أســـماء غيـــر المطعميـــن علـــى مســـتوى 
المؤسســـة والشـــركات التابعـــة، وســـيتم تقديـــم هـــذه القائمـــة لـــوزارة 
الصحـــة ومخاطبتهـــم الســـتعجال تلقـــي اللقـــاح، و حتـــى تكـــون 
ــا  ــاج، كمـ ــة العمـــل صحيـــة وآمنـــة والســـتمرار العمليـــات واالنتـ بيئـ
أن هنـــاك بعـــض العامليـــن وعمالـــة المقـــاول الذيـــن لـــم يتحصلـــوا 
علـــى مواعيـــد لتقـــي اللقـــاح، حيـــث أن هـــذه الشـــرائح لـــم تســـتهدف 

بعـــد مـــن وزارة الصحـــة حتـــى اآلن، لـــذا قمنـــا بإعـــداد القوائـــم 
الســـتعجال موعـــد تطعيمهـــم.

ـــي  ـــمية الت ـــات الرس ـــة والتعميم ـــائل التوعوي ـــم الرس ـــا أه م
ـــة؟ ـــرها بالمؤسس ـــى نش ـــا إل ـــعون دائم تس

ــراءات  ــن  "إن التزامـــك باإلجـ ــائلنا للعامليـ ــول فـــي رسـ ــا نقـ دائمـ
"عمليـــة  أخـــرى  ورســـالة  عائلتـــك"  ويحمـــي  يحميـــك  الوقائيـــة 
الوصـــول  فـــي  البـــالد  بالتطعيـــم تســـاعدك وتســـاعد  المبـــادرة 
للمناعـــة المجتمعيـــة" حتـــى تنتهـــي هـــذه األزمـــة ونعـــود إلـــى الحيـــاة 
الطبيعيـــة ونرتـــاد األماكـــن العامـــة بحريـــة وأمـــان، وحتـــى نحافـــظ 
علـــى صحـــة وعافيـــة كبـــار الســـن مـــن حولنـــا ونقيهـــم مـــن األمـــراض، 
فتلـــك هـــي أهـــم الرســـائل التـــي نـــود أن نوصلهـــا لموظفـــي القطـــاع 

النفطـــي. 
دومـــا تحـــرص مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها 
واألمـــن  الصحـــة  اســـتراتيجية  تطبيـــق  علـــى  التابعـــة 
ــك ؟ ــق ذلـ ــى تطبيـ ــة علـ ــت اللجنـ ــف عملـ ــالمة فكيـ والسـ
تلتـــزم مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة وشـــركاتها التابعـــة التقيـــد 
التـــام بمعاييـــر الصحـــة والســـالمة والبيئـــة ســـواء علـــى صعيـــد 
التطبيـــق أم النتائـــج باعتبـــاره أولويـــة حاســـمة وســـعيا لضمـــان 
صحـــة وســـالمة العامليـــن والمقاوليـــن والمورديـــن والعمـــالء وأفـــراد 

استخدام أحدث التقنيات لتنفيذ العمل عن بعد بشكل آمن وفعال 
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المجتمـــع عمومـــا، فضـــال عـــن الحـــرص الشـــديد لحمايـــة البيئـــة 
فـــي أي مـــن مواقـــع العمـــل. 

ـــة الـــذي يعتمـــده القطـــاع  ويســـهم نظـــام الصحـــة والســـالمة والبيئ
ـــزام  ـــى تحقيـــق أهـــداف عـــدة منهـــا االلت النفطـــي فـــي مســـاعدته عل
ــة، الســـعي إلـــى  ــار الصحـــة والســـالمة والبيئـ ــالته فـــي مضمـ برسـ

ـــع. ـــع المجتم ـــاءة م ـــة بن ـــات صحي ـــة عالق إقام
ـــة  ـــم الصحي ـــى النظ ـــة عل ـــة التوعوي ـــت الحمل ـــف انعكس كي

ـــا؟ ـــة عموم ـــى األزم ـــا ف ـــي وأدائه ـــاع النفط بالقط
ــاع النفطـــي أول مـــره يتعامـــل مـــع هـــذا  ــا تعلمـــون بـــأن القطـ كمـ
النـــوع مـــن األزمـــات، ولهـــذا الســـبب فقـــد تـــم عمـــل دراســـة للتعـــرف 
علـــى أوجـــه القصـــور والثغـــرات الموجـــودة فـــي القطـــاع النفطـــي 
التـــي واجهتنـــا خـــالل ذلـــك والبحـــث فـــي ســـبل معالجتهـــا مـــع 
ــاع،  ــة القطـ ــع جاهزيـ ــا لرفـ ــتفادة منهـ ــدروس المسـ ــتخالص الـ اسـ
والتعامـــل مـــع حـــاالت مشـــابهة فـــي المســـتقبل، وتوصلنـــا مـــن 
خـــالل هـــذه الدراســـة إلـــى أهميـــة التأكـــد مـــن ضمـــان توفـــر 
مـــع  للتعامـــل  خاصـــة  اجـــراءات  ووجـــود  الوقائيـــة،  المعـــدات 
ــذه  ــق هـ ــى تطبيـ ــل علـ ــا نعمـ ــن حاليـ ــات، ونحـ ــة، إدارة األزمـ االوبئـ
الخطـــوات والتوصيـــات المقترحـــة النعكاســـات األزمـــة، حيـــث تـــم 
تشـــكيل لجنـــة لتحديـــث إدارة االزمـــات بحيـــث نـــدرج ونضيـــف 
عمليـــة التعامـــل مـــع االوبئـــة كعنصـــر مـــن عناصـــر إدارة االزمـــات 
ـــا  ـــح لدين ـــد أصب ـــزالزل والحـــروب، فلق ـــة وال ـــوارث الطبيعي ـــل الك مث

خبـــرات مكتســـبة ودروس مســـتفادة.
وهـــذا ينقلنـــا بطبيعـــة الحـــال للتعـــرف علـــى الـــدروس 
المســـتفادة مـــن تداعيـــات أزمـــة كورونـــا علـــى القطـــاع 

النفطـــي؟
بعـــد تقييـــم تأثيـــرات أزمـــة انتشـــار فيـــروس كورونـــا علـــى ســـير 
األزمـــات  وإدارة  الطـــوارئ  وخطـــط  النفطـــي  القطـــاع  عمليـــات 
توصلنـــا إلـــى أهميـــة رفـــع نســـبة الوعـــي والثقافـــة الصحيـــة لـــدي 
العامليـــن، أهميـــة تحديـــث الخطـــط ومراجعتهـــا بصفـــة دوريـــة، 
اســـتخدام أحـــدث التقنيـــات لتنفيـــذ العمـــل عـــن بعـــد بشـــكل آمـــن 
ـــال، توفيـــر المخـــزون مـــن المســـتلزمات الوقائيـــة للتعامـــل مـــع  وفع
ــات  ــزود للخدمـ ــن مـ ــر مـ ــود أكثـ ــة وجـ ــة، وأهميـ ــراض المعديـ األمـ
والمـــوارد فـــي حـــاالت الطـــوارئ، وضـــع لوائـــح وإجـــراءات إداريـــة 
واضحـــة ألداء األعمـــال عـــن بعـــد فـــي حـــاالت الطـــوارئ، تمكيـــن 
العامليـــن مـــن اســـتغالل الوســـائل االلكترونيـــة أثنـــاء االزمـــة مثـــل 
ــل  ــة والتراسـ ــركات التابعـ ــة والشـ ــاب المؤسسـ ــول حسـ ــة دخـ عمليـ

مـــن المنـــزل.
مـــاذا عـــن التوصيـــات المقترحـــة مـــن قبلكـــم لتحفيـــز 
ــم  ــة للتطعيـ ــة الوطنيـ ــاح الحملـ ــل إنجـ ــن أجـ ــن مـ العامليـ

باعتبارهـــا واجـــب وطنـــي ؟
مـــن ضمـــن التوصيـــات المقترحـــة والتـــي تصـــب جميعهـــا فـــي 
مصلحـــة العامـــل ربـــط بعـــض مميـــزات العمـــل بالتطعيـــم مثـــل 
تقييـــم االداء، كذلـــك ربـــط التطعيـــم بالمهـــام الخارجيـــة والـــدورات، 
اضافـــة إلـــى اإلســـتغالل األمثـــل للوســـائل اإلعالميـــة وتكثيـــف 

التوعيـــة عبـــر وســـائل التواصـــل االجتماعـــي المختلفـــة والبريـــد 
االلكترونـــي للمؤسســـة وشـــركاتها التابعـــة حـــول تطـــورات األحـــداث 

وضـــرورة اإللتـــزام باإلجـــراءات اإلحترازيـــة.

كلمة ختامية ؟

نحـــن متفائلـــون ففـــي نهايـــة النفـــق يظهـــر النـــور إن شـــاء اهلل، لقـــد 
تـــم التوصـــل للقاحـــات وهـــذا ســـيقصر فتـــرة وجـــود الفيروســـات، 
إنهـــا أزمـــة عالميـــة ولكنهـــا ســـتنتهي قريبـــا بـــإذن اهلل وســـنصل 
للمناعـــة المجتمعيـــة، وهـــي مســـؤولية دوليـــة تحتـــاج إلـــى تضافـــر 
الجهـــود والمســـاعي بالتعـــاون مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة. 
وأخيـــرا ادعـــو جميـــع العامليـــن لتلقـــي التطعيـــم حرصـــا علـــى 
ـــة وعـــودة  ـــى المناعةالمجتمعي ـــم للوصـــول ال ـــم وصحـــة ذويه صحته

ــع. ــة والســـالمة للجميـ ــى الصحـ ــة ونتمنـ ــاة الطبيعيـ الحيـ

العمل في اللجنة 
مهمة وطنية وجزء 

من واجبنا تجاه 
الكويت والقطاع 

النفطي

 وضع اآلليات والسبل 
لتعزيز صحة العاملين 

من خالل إعداد 
اإلرشادات الوقائية 

وبث البرامج التوعوية

نأمل أن يكون 
التطعيم هو الفصل 
األخير لنهاية هذه 

الجائحة
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فــي كل مرحلة تكــون دولتنا الغالية الكويــت بحاجة ألي “فزعة” أو دعم أو مســاندة، 
تكون شركة نفط الكويت في صدارة الجهات التي تهب لتلبية النداء. هذا بالتحديد ما 
قامت به الشــركة منذ بداية انتشــار فيروس “كورونا المســتجد” في الكويت واألزمة 
التــي ترافقت مع ذلك، حيث وضعت كامل طاقاتها وإمكاناتها ومعرفتها في تصرف 
جهــات الدولة المعنيــة بمواجهة هذه الجائحة، ورافقت تلك الجهات، والســيما وزارة 
الصحــة ، في كافة المراحل التي شــهدتها الفترة الماضية، وتحديدًا منذ شــهر فبراير 

2020 تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في الكويت، وحتى يومنا هذا.

تلــك المســاهمة الكبيــرة التــي قدمتهــا الشــركة لتأميــن المســاندة 
لجهــود الدولــة فــي مواجهــة الجائحــة، تنقلــت بيــن المشــاركة فــي 
اإلجــراءات الوقائيــة، وتوفيــر المنشــآت الصحيــة المختلفة، وإنشــاء 
مرافــق جديــدة، ونشــر التوعيــة وإطــالق العديــد مــن الحمــالت، 
التطعيــم  لتحفيــز  الدولــة  فــي حملــة  االبــرز  المشــاركة  وأخيــراً 
والحصــول علــى اللقاحــات بهــدف ضمــان ســالمة الجميــع علــى 

أرض الكويــت.
فــي الســطور التاليــة، ســنلقي الضــوء علــى جهــود شــركة نفــط 
ــات  ــا لجه ــي قدمته ــة الجائحــة والمســاندة الت ــت فــي مواجه الكوي
فــي حملــة  الكبيــرة  المســاهمة  إلــى  المختلفــة، وصــوالً  الدولــة 

بالكويــت. التطعيــم 

تلبية نداء الكويت منذ البداية
قدمــت شــركة نفــط الكويــت جهــوداً كبيــرة فــي دعــم كافــة جهــات 
كوفيــد   - المســتجد  "كورونــا  فيــروس  أزمــة  بــدء  منــذ  الدولــة 
19"، وذلــك فــي إطــار تلبيــة نــداء الكويــت والوفــاء بمســؤوليتها 

االجتماعيــة المشــتركة التــي تمنحهــا أولويــة قصــوى.
وفــي ظــل الظــرف الصعــب واالســتثنائي الــذي فرضتــه الجائحــة، 
الالزمــة  اإلجــراءات  كافــة  األول،  اليــوم  ومنــذ  الشــركة  اتخــذت 
لمواجهــة هــذا الوبــاء العالمــي، حيــث قامــت بالتنســيق مــع مختلــف 
جهــات الدولــة فــي التدابيــر واإلجــراءات التــي اتخذتهــا، والســيما 
مــع وزارتــي الصحــة والداخليــة المعنيتيــن مباشــرة بالتعامــل مــع 

هــذه الجائحــة فــي الكويــت.
ــاح  ــه الشــركة بتجهيــز جن ــى أوجــه الدعــم الــذي قدمت ــل أول وتمث
خــاص فــي مستشــفى األحمــدي العــام يضــم 31 ســريراً تــم تجهيــزه 
بطاقــم مكتمــل يتمتــع بكفــاءة عاليــة، وذلــك لدعــم مستشــفى جابــر 
الــذي تولــى التعامــل مــع الحــاالت المصابــة فــي بدايــة األزمــة، 
حيــث كان الجنــاح المذكــور مخصصــاً الســتقبال أي حــاالت قــد 

ــى قــدرات مستشــفى جابــر. تكــون فائضــة عل

محاجر ومستشفيات
بعــد ذلــك أطلقــت الشــركة عمليــة واســعة لتجهيــز عــدة محاجــر 
متطلبــات  تلبيــة  بهــدف  الصحــة  وزارة  إلــى  وتســليمها  صحيــة 
اســتضافة المواطنيــن العائديــن مــن الخــارج، حيــث تــم فــي بدايــة 
التخصصــي  األحمــدي  مستشــفى  الــوزارة  تســليم  العمليــة  تلــك 
المعاييــر  وبحســب  المواصفــات  بأعلــى  تجهيــزه  بعــد  بالكامــل 
العالميــة والشــروط الوقائيــة والصحيــة التــي وضعتهــا الــوزارة، 
علمــاً أن ســعته تصــل إلــى 110 أســرة وقــد اســتقبل بالفعــل 89 

مريضــاً وعــدداً مــن األطفــال.
ثــم عملــت الشــركة علــى تجهيــز عــدد مــن المهاجــع النفطيــة بكافة 
وســائل الراحــة ومختلــف المتطلبــات الصحيــة والخدمــات لتتحــول 
إلــى محاجــر صحيــة، وكان أبرزهــا المحجــر الــذي أقيــم فــي حقــل 
الرتقــة بشــمال الكويــت والــذي تــم تســليمه إلــى وزارة الصحــة 
الســتقبال المواطنيــن العائديــن واســتضاف 564 طالبــاً و172 مــن 

الكــوادر الطبيــة.

وفــي حقــل الرتقــة أيضــاً، تــم تجهيــز محجــر بالكامــل لفئــة العمالة 
مناطــق  مــن  إجالؤهــم  تــم  ممــن  عليهــم  المحجــور  والمقيميــن 
موبــوءة، حيــث اســتضاف مــا يصــل الــى 7992 عامــاًل وتــم توفيــر 
كافــة الخدمــات لهم.كمــا أنــه ولنفــس الغــرض، قامــت الشــركة 
ــر تخصيــص 80  ــة األحمــدي عب ــة فــي مدين ــت الضياف ــز بي بتجهي
غرفــة بســعة 130 ســريراً، وتــم فيــه اســتقبال 74 طالبــة مــن الطلبــة 
ــي يدرســون فيهــا،  ــدول الت ــم إجالؤهــم مــن ال ــن ت ــن والذي المبتعثي
وقــد راعــت الشــركة فــي عمليــة التجهيــز تلبيــة كافــة متطلبــات 
الراحــة  ســبل  أفضــل  تأميــن  وكذلــك  الصحــة،  وزارة  وشــروط 

للمواطنيــن النــزالء.
ــع العــدوى فــي  ــورة، قامــت إدارة من وبعــد تســليم المرافــق المذك
وزارة الصحــة بتدريــب عمالــة النظافة التابعة للشــركة على األســس 
العلميــة واإلجــراءات الوقائيــة الواجــب اتباعهــا فــي المحاجــر لمنــع 
انتقــال العــدوى. وقامــت الشــركة كذلــك وبتكليــف مــن وزارة الصحــة 
ــة فــي  ــة الكشــافة الكويتي ــع لجمعي ــم الربيعــي التاب باســتالم المخي
منطقــة كبــد، وعملــت علــى تجهيــزه فــي وقــت قياســي وخــالل أيــام 
معــدودة لتخصيصــه إليــواء الوافديــن المخالفيــن لإقامــة لغايــة موعــد 

ترحيلهــم.
أمــا أبــرز مــا تــم اســتكماله فــي هــذا الســياق، فــكان المستشــفى 
الميدانــي فــي القاعــات 4 و5 و6 و8 بــأرض المعــارض فــي منطقــة 

شركة نفط الكويت
أبرز الجهات الداعمة لحملة التطعيم الوطنية

إنشاء مركز التطعيم بجسر جابر تتويجا لمساهمة الشركة في مواجهة فيروس كورونا

حمالت مستمرة تستهدف 
حث العاملين في الشركة 

وكافة المواطنين 
والمقيمين على تلقي 

اللقاح 

نجحت الشركة في تصدير 
أول شحنة من النفط الثقيل 

إلى األسواق الخارجية 
بالتعاون مع قطاع التسويق 

العالمي في مؤسسة 
البترول الكويتية
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مشــرف، والــذي ســاهمت شــركة نفــط الكويــت فــي تجهيــزه بالتعــاون 
مــع الشــركة الكويتيــة للصناعــات البتروليــة المتكاملــة "كيبيــك" بنــاء 

ــر. ــوزراء الموق ــس ال ــرار مــن مجل ــى ق عل
وتضمــن المستشــفى الــذي تــم تجهيــزه الســتقبال الحــاالت المصابــة 
بفيــروس "كورونــا المســتجد - كوفيــد 19" عــدة أجنحــة تتضمــن 1000 
ســرير، إضافــة إلــى أســّرة للعنايــة المركــزة والطــوارئ ومحطــة للغــازات 
الطبيــة وصيدليــة مركزيــة. كمــا أقامــت الشــركة مبنــى الســكن لألطبــاء 
والممرضيــن والعامليــن الفنييــن فــي المستشــفى الميدانــي وجهزتــه 

بكافــة المتطلبــات لتوفيــر أقصــى درجــات الراحــة للمقيميــن فيــه.
وفــي اإلطــار نفســه، جهــزت الشــركة مركــزاً إليــواء للوافديــن فــي 
منطقــة كبــد يتســع لعــدد 3000 شــخص، كمــا قامــت بتزويــد وزارة 
الصحــة بعيــادة متنقلــة الســتخدامها فــي تغطيــة المناطــق الموبــوءة 
وبســيارات إســعاف فــي مطــار الكويــت لنقــل الحــاالت القادمــة مــن 

الخــارج.

استمرارية مطلوبة
كل تلــك الجهــود ترافقــت مــع أهــم دعــم قدمتــه الشــركة للدولــة، 
والــذي تمثــل بحرصهــا منــذ البدايــة علــى تجنــب إحــداث أي تأثيــر 
ــر  ــاج وتصدي ــق بإنت ــا يتعل ــا األساســية، والســيما فيم ــى عملياته عل
النفــط والغــاز، فاتخــذت الشــركة كافــة اإلجــراءات التــي تضمــن 

اســتمرار العمــل فــي منشــآتها بشــكل تــام.
وعقــب اتخــاذ مجلــس الــوزراء قــرار تعطيــل الــدوام فــي القطــاع 
ــع  ــا يضمــن تشــغيل جمي ــا بم ــت الشــركة مــن إجراءاته ــام، عدل الع
مرافــق اإلنتــاج والتصديــر لخدمــة األســواق المحليــة والعالميــة 
ــة،  ــر الوقائي ــزام بالتدابي ــى االلت ــت عل ــس الوق ــي نف والمحافظــة ف
وذلــك لمواصلــة الوفــاء بالتزامــات الكويــت تجــاه عمالئهــا فــي 
األســواق الداخليــة والخارجيــة، والحفــاظ علــى ســمعتها كمــوّرد 

موثــوق للنفــط.

مواصلة اإلنجازات
وفـــي نفـــس الســـياق، حرصـــت شـــركة نفـــط الكويـــت علـــى مواصلـــة 
إنجازاتهـــا دون الســـماح للظـــروف الصعبـــة بضـــرب عزيمتهـــا، ولهـــذا 
تابعـــت القيـــام بكافـــة األعمـــال فـــي مشـــاريعها، وأبرزهـــا مشـــروع 
النفـــط الثقيـــل فـــي حقـــل جنـــوب الرتقـــة بشـــمال الكويـــت، والتـــي 
نجحـــت بتحقيـــق إنجـــاز جديـــد فيـــه تمثـــل باســـتكمال األشـــغال 
وبـــدء اإلنتـــاج والتصديـــر مـــن هـــذا المشـــروع الـــذي يعتبـــر األضخـــم 

ـــاون الخليجـــي. ـــس التع فـــي دول مجل
ففـــي 22 مايـــو 2020، نجحـــت الشـــركة فـــي تصديـــر أول شـــحنة 
ـــع  ـــاون م ـــك بالتع ـــة، وذل ـــى األســـواق الخارجي ـــل إل ـــن النفـــط الثقي م
قطـــاع التســـويق العالمـــي فـــي مؤسســـة البتـــرول الكويتيـــة، حيـــث 
بلغـــت الكميـــة فـــي حينهـــا 500 ألـــف برميـــل، تالهـــا عـــدة شـــحنات 

ـــة. ـــى مـــدى األشـــهر الالحق عل

التطعيم أواًل
كل ذلـــك يـــؤدي بنـــا إلـــى المرحلـــة التـــي تعيشـــها البـــالد والعالـــم 
حاليـــاً، والتـــي تشـــكل أبـــرز مرحلـــة فـــي مواجهـــة الوبـــاء، وهـــي 
مرحلـــة التطعيـــم، حيـــث إن كل الجهـــود التـــي بذلتهـــا الشـــركة 
ــأداء  ــا بـ ــار التزامهـ ــي إطـ ــدرج فـ ــا، تنـ ــي قدمتهـ ــاهمات التـ والمسـ
هـــذه  ســـاكني  كل  وخدمـــة  المشـــتركة  االجتماعيـــة  مســـؤوليتها 
ــالمة  ــي سـ ــالمتهم، وبالتالـ ــم وسـ ــان حمايتهـ ــة وضمـ األرض الطيبـ

المجتمـــع بأســـره.
مـــن هنـــا، كانـــت شـــركة نفـــط الكويـــت مجـــدداً فـــي صـــدارة 
ـــم  ـــم للتطعي ـــم #نع ـــة التطعي ـــي ســـاهمت فـــي دعـــم حمل ـــات الت الجه
التـــي أطلقتهـــا الدولـــة، ســـواء مـــن حيـــث التوعيـــة بأهميـــة الحصـــول 
ـــى اللقـــاح، أو لجهـــة تأميـــن الظـــروف المالئمـــة لتطعيـــم كل مـــن  عل
ـــا وفـــي القطـــاع النفطـــي بشـــكل عـــام. ـــن فيه ـــدءاً بالعاملي يرغـــب، ب

وكانـــت البدايـــة فـــي هـــذا الســـياق مـــن مركـــز التطعيـــم للقطـــاع 
النفطـــي، والـــذي أقيـــم فـــي مركـــز االتحـــاد بمدينـــة األحمـــدي، 
ـــي  ـــر الت ـــة والتدابي ـــه اعتمـــاد كافـــة اإلجـــراءات الوقائي ـــم في ـــذي ت وال
تضمـــن ســـرعة العمـــل وتلبيـــة كل االحتياجـــات، حيـــث اســـتقبل 
العامليـــن فـــي شـــركات القطـــاع والذيـــن يكونـــون قـــد تـــم تســـجيلهم 
مـــن خـــالل الرابـــط الـــذي خصصتـــه وزارة الصحـــة، والتأكـــد مـــن 

ــات. ــع المتطلبـ ــم لجميـ تلبيتهـ
وتضمـــن المركـــز 8 وحـــدات للتطعيـــم، مـــا يعنـــي أن بإمكانـــه 
منـــح اللقـــاح لــــ 8 أشـــخاص فـــي الوقـــت نفســـه، مـــع قاعـــة انتظـــار 
ــتراحة  ــة أخـــرى لالسـ ــاك قاعـ ــاً أن هنـ ــدة، علمـ ــكل وحـ ــة لـ منفصلـ
ــه  ــالل إبقائـ ــن خـ ــف مـ ــة الموظـ ــك لمتابعـ ــاح، وذلـ ــي اللقـ ــد تلقـ بعـ
تحـــت المالحظـــة. وتمّيـــز المركـــز بقدرتـــه علـــى تطعيـــم ألـــف 
ــي  ــاء جرعتـ ــن إعطـ ــرة مـ ــرة قصيـ ــي فتـ ــن فـ ــاً، وتمكـ ــف يوميـ موظـ
اللقـــاح إلـــى جميـــع العامليـــن فـــي القطـــاع المســـجلين علـــى المنصـــة، 

ــم. ــددة لهـ ــبقة محـ ــد مسـ ــق مواعيـ ــك وفـ وذلـ

جسر جابر... اإلنجاز الكبير
بعدمـــا تأمنـــت خدمـــة العامليـــن فـــي القطـــاع النفطـــي، كان هنـــاك 
حاجـــة للتوســـع فـــي الخدمـــة كـــي تشـــمل كافـــة أبنـــاء المجتمـــع 
وبأفضـــل طريقـــة ممكنـــة، فـــكان التفكيـــر اإلبداعـــي والمبتكـــر الـــذي 
أوصـــل إلـــى إنشـــاء مركـــز التطعيـــم علـــى جســـر جابـــر، والـــذي شـــكل 

ـــت. ـــم بالكوي ـــي مســـيرة التطعي ـــة ف ـــة نوعي ـــراً ونقل إنجـــازاً كبي
واســـتكملت الشـــركة، وبالتعـــاون مـــع الشـــركة الكويتيـــة للصناعـــات 
ــو  ــاء هـــذا المركـــز وهـ ــال إنشـ ــة "كيبيـــك"، أعمـ ــة المتكاملـ البتروليـ
األول بنظـــام خدمـــة الســـيارات فـــي الكويـــت، وقامـــت بتســـليمه إلـــى 
وزارة الصحـــة العامـــة فـــي غضـــون شـــهر واحـــد فقـــط رغـــم ضخامـــة 
ـــت الشـــركتان لنحـــو شـــهر كامـــل  األعمـــال التـــي تضمنهـــا، فقـــد عمل
وعلـــى مـــدار الســـاعة إلنشـــاء بنيـــة تحتيـــة كاملـــة ومرافـــق وشـــبكة 

خدمـــات تلبـــي أعلـــى المعاييـــر واإلجـــراءات والمواصفـــات الفنيـــة 
والصحيـــة، بمـــا يســـمح للمركـــز الواقـــع فـــي الجزيـــرة الجنوبيـــة 
بجســـر الشـــيخ جابـــر بتقديـــم أفضـــل مســـتوى مـــن الخدمـــة لزائريـــه.

تلبية نداء الكويت والوفاء 

بمسؤوليتها االجتماعية 

المشتركة... أولوية قصوى

إنشاء بنية تحتية كاملة 

ومرافق وشبكة خدمات 

تلبي أعلى المعايير 

واإلجراءات والمواصفات 

الفنية والصحية
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ويعتبــر إنجــاز هــذا المركــز لجهــة الســرعة القصــوى واإليفــاء 
الكويــت  نفــط  لشــركة  كبيــر  إنجــاز  بمثابــة  المتطلبــات،  بكافــة 
لــم تكــن تحتــوي علــى  المنطقــة  النفطــي، الســيما أن  والقطــاع 
أي بنيــة تحتيــة، وكان ينبغــي البــدء بإنشــاء تلــك البنيــة مــن نقطــة 
الصفــر، فضــاًل عــن ضخامــة حجــم المــواد التــي تــم اســتخدامها 
فيــه، والصعوبــة الكبيــرة فــي عمليــات التوصيــل والتجهيــز واإلمداد، 

ــع المشــروع. ــد موق نظــراً لبُع
بنظــام  يعمــل  تطعيــم  مركــز  أول  هــو  هــذا  التطعيــم  ومركــز 
خدمــة الســيارات )Drive Thru( فــي الكويــت، وتصــل طاقتــه 
االســتيعابية إلــى نحــو خمســة آالف ســيارة فــي اليــوم، علمــاً أن 

مســاحته اإلجماليــة تبلــغ 45 ألــف متــر مربــع.

أعمال اإلنشاء
اشــتملت أعمــال اإلنشــاء فــي مركــز التطعيــم بجســر جابــر علــى 
إقامــة 18 كابينــة لخدمــة الطاقــم الطبــي، تتكــون مــن صيدليــات 
ومخــازن طبيــة ومطافــئ ومراكــز لجمعيــة الهــالل األحمــر الكويتــي 
شــبكة خدمــات  عــن  فضــاًل  الداخليــة،  ووزارة  اإلســعاف  وإدارة 
ومصلــى ودورات ميــاه. كمــا يتضمــن المركــز 20 كابينــة لخدمــة 
المطّعميــن، علمــاً أن أعمــال اإلنشــاء أخــذت فــي االعتبــار تأميــن 
تأميــن  تــم  حيــث  ســياراتهم،  فــي  لهــم  الخدمــة  تقديــم  ســهولة 
انســيابية الحركــة المروريــة مــن خــالل تنظيــم عمليــة الدخــول 
والخــروج، ووضــع نقــاط للتدقيــق علــى المواعيــد، فضــاًل عــن نقــاط 

ــة.  أمني
ــه الدخــول  ــة لتوجي ــة والمروري ــات األرضي ــر العالم ــم توفي ــا ت كم
والخــروج مــن بدايــة جســر جابــر حتــى دخــول المركــز وتوزيــع 

للمركــز  يســمح  بمــا  الخــروج،  ثــم عمليــة  ومــن  الحركــة ضمنــه 
ــوم. ــي الي ــة 5 آالف ســيارة ف ــة المســتهدفة والبالغ ــل بالطاق بالعم

وتــم وضــع رمــوز خاصــة تســاعد فــي تتبــع األلــوان المرتبطــة 
وتفــادي  الســير  حركــة  تســهيل  بهــدف  المقصــودة،  بالكابينــة 
االزدحــام، كمــا تــم تثبيــت اإلرشــادات علــى طول مســار جســر جابر. 

بنية تحتية متكاملة
وكان التحــدي األكبــر الــذي واجهتــه الشــركة فــي هــذا المشــروع، 
عــدم وجــود بنيــة تحتيــة علــى اإلطــالق، لذلــك كان يجــب إقامــة بنيــة 
ــة تتضمــن شــبكات الصــرف الصحــي، واالتصــاالت  ــة متكامل تحتي
واالنترنــت، والميــاه، والكهربــاء الرئيســية والفرعيــة، كمــا تــم زراعــة 
المســاحات لتجميــل المركــز، بمــا تضمــن زراعــة أكثــر مــن 100 
متنوعــة، ومســطحات خضــراء  أخــرى  نخيــل وشــجرات  شــجرة 
مــزودة بنظــام ري آلــي، إضافــة إلــى محطــة خدمــات تحتــوي علــى 
أكثــر مــن 40 ألــف غالــون مــن خزانــات الميــاه لتوفيــر ميــاه الــري 

والميــاه النظيفــة، ومضخــات رفــع لشــبكة الصــرف الصحــي.
وتــم كذلــك إنشــاء 108 مظــالت علــى مســاحة 3500 متــر مربــع 
ــم  ــاء التطعي ــر الجــو المناســب أثن ــك لتوفي ــم، وذل ــات التطعي لكابين
والحمايــة مــن عوامــل الطقــس وأشــعة الشــمس، إضافــة إلــى توفيــر 
اإلنــارة لكامــل المركــز عــن طريــق وضــع عــدد مــن أعمــدة اإلنــارة 

بارتفــاع 16 متــراً.
تبلــغ  اإلســفلت  مــن  كميــة  المركــز  فــي  الشــركة  واســتخدمت 
ــى  ــن كان يجــري العمــل عل ــع، فــي حي ــر مرب مســاحتها 21 ألــف مت
مــدار الســاعة، حيــث وصلــت أعــداد العمالــة فيــه بأقصــى أوقاتهــا 

إلــى 400 عامــل فــي اليــوم. 
كمــا كان هنــاك تحــٍد آخــر تمثــل بنوعيــة التربــة فــي األرض والتــي 
لــم تكــن مناســبة ألعمــال اإلنشــاء، مــا تطلــب مضاعفــة الجهــود 
ــم إجــراء  ــن ت ــة واســتبدالها، فــي حي ــرة مــن الترب ــة كبي ــة كمي إلزال
كافــة التوصيــالت عــن طريــق إقامــة األنفــاق إليصــال التمديــدات، 
ــالت المســتخدمة نحــو 6 آالف  ــي للكاب ــغ الطــول اإلجمال ــث بل حي
تــم  فقــد  الصحــة،  وزارة  ومتطلبــات  مواصفــات  وبحســب  متــر. 
وأدوات  أثــاث  قطعــة   500 مــن  بأكثــر  بالكامــل  المركــز  تأثيــث 
كهربائيــة وغيــر ذلــك، علمــاً أن كل كابينــة يبلــغ طولهــا 12 متــراً 
ــاء وأجهــزة  ــاه وكهرب ــدورات مي ــار، وكلهــا مجهــزة ب وعرضهــا 3 أمت

ــة.  ــاه نقي ــدة ومي ــف جدي تكيي

حمالت متواصلة
كل هــذه الجهــود ترافقــت مــع حمــالت ال تــزال متواصلــة منــذ 
أواخــر عــام 2020، وهــي حمــالت تســتهدف حــث العامليــن فــي 
الشــركة وكافــة المواطنيــن والمقيميــن علــى تلقــي اللقــاح، مــع شــرح 
وتوضيــح فوائــد ذلــك علــى المجتمــع وانعكاســه لمصلحــة البــالد.

وفــي هــذا الســياق، جهــزت الشــركة وأطلقت العديــد من الحمالت 
الدعائيــة والفيديوهــات والملصقــات وغيرهــا والتــي تحــث علــى 
التطعيــم وتبّيــن فوائــده، كمــا عملــت كل إدارة فــي الشــركة علــى 
حــدة مــن أجــل تحفيــز العامليــن فيهــا علــى تلقــي اللقــاح، وهــو عمــل 
ال يــزال مســتمراً ولــن يتوقــف قبــل الوصــول إلــى األمــان التــام داخــل 
الشــركة وضمــن المجتمــع ككل. نســأل اهلل عــز وجــل أن يديــم علــى 
دولتنــا الحبيبــة نعمــة األمــن واألمــان وأن يحفظهــا مــن كل مكــروه.

مركز التطعيم على 
جسر جابر  إنجازًا كبيرًا 

ونقلة نوعية في مسيرة 
التطعيم بالكويت
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شركة البترول الوطنية الكويتية 
تساند جهود الحملة الوطنية للتطعيمات
ضد فيروس كورونا المستجد )كوفيد 19(

جهود فعالة ومبادرات داعمة 

في إطار سعيها الدائم لدعم المجتمع الكويتي على كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية، والمســاهمة الفعالة في تعزيز سالمة جميع أفراده، تواصل شركة البترول الوطنية 

الكويتيــة KNPC جهودها الفعالة لدعم الحملة الوطنيــة للتطعيمات ضد فيروس “كورونا 

المســتجد” كوفيد 19، وذلك بهدف احتــواء الفيروس ومنع انتشــاره، وتحقيق العودة اآلمنة 

للحياة الطبيعية. وفي سبيل تحقيق ذلك قامت “البترول الوطنية” بإطالق العديد من المبادرات 

واتخــاذ اإلجــراءات والتدابير التي تصب في مســار تشــجيع وتوعية موظفي الشــركة بأهمية 

التطعيم باعتباره الوســيلة الفعالة اآلمنة حاليًا للســيطرة على أزمة انتشار الفيروس وتجنب 

مخاطره، وتســهيل حصولهم عليه، ومســاندة جهود الدولة من خالل تسخير كل إمكانيات 

الشركة من أجل إنجاز عملية تلقي التطعيم في الوقت المناسب. وحتى نتعرف على التفاصيل 

ندعوكم لمواصلة قراءة السطور التالية...

مبادرات توعوية
بدايـــة تقـــول رئيـــس القســـم الطبـــي بالوكالـــة بدائـــرة الصحـــة 
ـــة د. غيـــداء الشـــريعان، إن الشـــركة تبـــذل جهـــودا  والســـالمة والبيئ
كبيـــرة لضمـــان تســـهيل حصـــول معظـــم العامليـــن فـــي مختلـــف 
مواقـــع الشـــركة علـــى تلقـــي اللقـــاح، مشـــيرة إلـــى التعـــاون المشـــترك 
بيـــن كافـــة الدوائـــر المعنيـــة بالشـــركة مـــن أجـــل تحقيـــق هـــذا 
الهـــدف. وأضافـــت انـــه وبالتعـــاون بيـــن دائـــرة الصحـــة والســـالمة 
ــد  ــالق العديـ ــم إطـ ــالم تـ ــة واإلعـ ــات العامـ ــرة العالقـ ــة ودائـ والبيئـ
مـــن المبـــادرات وتنفيـــذ الحمـــالت التـــي تصـــب فـــي مجـــال رفـــع 
ـــه،  ـــة تلقـــي اللقـــاح، وتســـهيل حصولهـــم علي ـــن بأهمي وعـــي الموظفي
والتأكيـــد علـــى مـــدى أمانـــه وفاعليتـــه، مـــع التطـــرق إلـــى اإلجـــراءات 
االحترازيـــة للوقايـــة مـــن اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا، والفـــرق بيـــن 
ـــد  ـــق البري ـــة عـــن طري ـــة توعوي ـــم حمل ـــث جـــري تنظي اللقاحـــات، حي
االلكترونـــي "الويـــب ماســـتر" والشاشـــات الداخليـــة للشـــركة، وأيضـــا 
موقـــع الشـــركة وحســـابات التواصـــل االجتماعـــي لضمـــان اســـتفادة 
جميـــع افـــراد المجتمـــع مـــن هـــذه الحملـــة التـــي اســـتمرت فعالياتهـــا 
ــة  ــول أهميـ ــا حـ ــرحا تفصيليـ ــت شـ ــبوعين، وتناولـ ــدار أسـ ــى مـ علـ
وفوائـــد أخـــذ لقـــاح كوفيـــد-19 ، التـــي مـــن شـــأنها تقليـــل احتماليـــة 
اإلصابـــة بالفيـــروس، والحمايـــة مـــن حـــدوث مضاعفـــات خطيـــرة 
قـــد تـــؤدي للوفـــاة فـــي حالـــة االصابـــة بـــه، مشـــيرة إلـــى أن حملـــة 
التوعيـــة التـــي أطلقتهـــا "البتـــرول الوطنيـــة" تضمنـــت شـــرح أنـــواع 
اللقاحـــات المعتمـــدة فـــي دولـــة الكويـــت وطريقـــة عملهـــا وتطميـــن 

الموظفيـــن علـــى مأمونيتهـــا.
ـــد  ـــر البري ـــة بشـــكل مســـتمر عب كمـــا يجـــري إرســـال رســـائل توعوي
ـــادرة بالتســـجيل للحصـــول  ـــى المب ـــن عل ـــي لحـــث الموظفي االلكترون

ـــى اللقـــاح.  عل
هــذا  فــي  الشــركة  نفذتهــا  التــي  األخــرى  الفعاليــات  وحــول 
مستشــفى  مــع  تنســيق  وجــود  إلــى  الشــريعان  تشــير  المجــال، 
االحمــدي لحصــول الموظفيــن فــي "البتــرول الوطنيــة" وعائالتهــم 

علــى اللقاحــات فــي وقــت مبكــر.
كمــا أكــدت حــرص القســم الطبــي بالشــركة علــى أن تتضمــن 
الموضوعــات الطبيــة التــي تنشــر بمجلــة "الوطنيــة" التــي تصدرهــا 
لقاحــات  تخــص  واالعــالم موضوعــات  العامــة  العالقــات  دائــرة 

فيــروس كورونــا بصفــة دوريــة.

تنسيق ومتابعة مع وزارة الصحة
واوضحت د.الشريعان أنه يتم توجيه رسائل توعوية من اإلدارة 
للصحة  العليا  اللجنة  اجتماعات  انعقاد  خالل  بالشركة  العليا 
والسالمة والبيئة SHEEC لتعميمها على جميع الموظفين وحثهم 
كما  الصحة،  وزارة  اللقاح عن طريق منصة  لتلقي  التسجيل  على 
أن هناك تواصال مباشرا مع وزارة الصحة للتنسيق من أجل عمل 
حمالت تطعيم خاصة للموظفين وعمال المقاول، وأيضا مساهمة 
الشركة في توفير مراكز تطعيم إضافية لمساندة جهود الدولة في 

هذا المجال.
باإلضافـة إلـى مـا سـبق تـم عقـد محاضـرة بالتعـاون بيـن القسـم 

الطبـي ودائـرة العالقـات العامة واالعـالم بحضور أطباء من جامعة 
الكويـت ووزارة الصحـة، حيـث تطرق موضوع المحاضرة إلى مرض 

كوفيـد-١٩ واللقاحـات الخاصـة بـه وطـرق الوقاية منه. 
ومـن المبـادرات األخـرى التـي نفذتهـا الشـركة بهـذا الخصـوص، 
الشـركة  موظفـي  علـى  اسـتبيان  تعميـم  إلـى  الشـريعان  د.  نوهـت 
الموظفيـن،  مـن  المطعميـن  وغيـر  المطعميـن  نسـبة  لتحديـد 
والوقـوف علـى أسـباب تحفـظ البعـض علـى اللقـاح، ومن ثـم البحث 
عـن الحلـول وتفنيـد االفـكار السـلبية، أو المعلومـات غيـر الدقيقـة. 

تطعيم نحو 10 آالف من 
العمالة التابعة في يوم 

واحد
 

إصدار دليل شامل عن كل 
ما يخص لقاحات فيروس 

“كورونا” 

 د. غيداء الشريعان
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الدليل الشامل
مــن جهتــه أكــد رئيــس فريق العالقــات اإلعالمية بدائــرة العالقات 
العامــة واالعــالم راكان الفضالــة إن الشــركة حرصــت علــى إصــدار 
دليــال خاصــا بلقاحــات فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد 19(، 
والــذي أصدرتــه دائــرة العالقــات العامــة واإلعــالم بالتعــاون مــع 
دائــرة الصحــة والســالمة والبيئــة تحــت عنــوان "دليلــك الشــامل 
حــول لقاحــات فيــروس كورونــا"، ويتضمــن الدليــل كافــة المعلومــات 
ــق باللقاحــات  األساســية وكل مــا يهــم الموظــف مــن معلومــات تتعل
ــد هــذه  ــة وفوائ ــت، كمــا يســتعرض أهمي ــة الكوي ــي توفرهــا دول الت

اللقاحــات فــي الوقايــة مــن التعــرض لإصابــة للمــرض.
ويضيــف الفضالــة إن هــذه المبــادرة فــي اصــدار الدليــل التوعــوي 
حمايــة  فــي  الدولــة  جهــود  لدعــم  الشــركة  جهــود  تأتــي ضمــن 
ــادة  ــأن زي ــا منهــا ب ــى ســالمة أفــراده، إيمان المجتمــع والحفــاظ عل
فــي  يعجــل  أن  شــأنه  مــن  المحصنيــن  المجتمــع  أفــراد  أعــداد 
المجتمــع  الحمايــة ألفــراد  توفيــر  المجتمعيــة،  المناعــة  تحقيــق 
ــاة  ــى أخــذ اللقــاح، وبالتالــي ســرعة العــودة للحي غيــر القادريــن عل

الطبيعيــة.

الرابط الرسمي للتسجيل
وبيــن الفضالــة ان الدليــل يتضمــن الــرد علــى معظــم التســاؤالت 
التــي تــدور فــي األذهــان حــول الجوانــب المتعلقــة باللقاحــات، مــن 
حيــث أنواعهــا، التقنيــة المســتخدمة فــي تطويرهــا، مــدى فعاليتهــا، 
اآلثــار الجانبيــة المحتملــة لهــا، إضافــة إلــى التعريــف بمراحــل 
تصنيعهــا واالختبــارات التــي أجريــت للتأكــد مــن مأمونيتهــا، حيــث 
ــي يخضــع  ــة حــول المراحــل الت ــل معلومــات تفصيلي يتضمــن الدلي
ــن مــدى  ــق م ــدف التحق ــل اعتمادهــا، به ــر اللقاحــات قب ــا تطوي له
ــي يتوجــب  ــة الت ــل المعلومــات الصحي ــاول الدلي ســالمتها. كمــا يتن

علــى الشــخص إبــالغ الطبيــب بهــا قبــل أخــذ اللقــاح، والفئــات التــي 
ال يمكنهــا تلقــي اللقــاح حاليــا.

مضيفــا أن الدليــل احتــوى مــن بــاب التيســير علــى الموظفيــن 
رابطــا مباشــرا بمنصــة وزارة الصحــة للراغبيــن فــي حجــز موعــد 

ــاح.  ــي اللق للتلق

حديث الوطنية

واالعـالم  العامـة  العالقـات  دائـرة  أن  إلـى  الفضالـة  وأشـار 
خصصـت الحلقـة الثانيـة مـن فعاليـة "حديـث الوطنيـة" وهـي حلقـة 
التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  رعايـة  تحـت  افتراضيـة نظمـت  نقاشـية 
للخدمـات المسـاندة عبـد العزيـز الدعيـج، لمناقشـة كافـة الجوانب 
التـي تتعلـق بلقاحـات فيـروس كورونـا، وذلـك مـن خـالل اسـتضافة 

هـم: أطبـاء متخصصيـن 

البروفيسـور خالـد السـعيد عضـو لجنـة لقـاح كوفيـد 19 بـوزارة 
الصحـة، والدكتـور ناصـر الربيعـان اختصاصـي علـم األحيـاء الطب 
اكلينيكي، والدكتور عبد المحسـن الكندري استشـاري طب العائلة.

وقـد تـم خـالل الحلقـة الـرد على كافة االستفسـارات التي طرحها 
مـن  اسـتقبالها  تـم  والتـي  الدوائـر،  مختلـف  مـن  الشـركة  موظفـو 
خـالل البريـد االلكترونـي علـى مـدى عـدة أيـام قبـل انعقـاد الحلقـة 

النقاشـية.  

بيئة عمل صحية آمنة
وختامــا أطلقــت شــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة حملــة للتطعيــم 
ضــد فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( هــي األكبــر مــن نوعهــا علــى 
ــت حيــث  ــة الكوي ــة فــي دول مســتوى المؤسســات والشــركات العامل
تــم تطعيــم نحــو 10 آالف مــن العمالــة التابعــة لمصافــي األحمــدي 
ــاء عبــد اهلل والمبنــى الرئيســي، بالتعــاون مــع وزارة الصحــة،  ومين
وال شــك أن تغطيــة هــذا العــدد الكبيــر فــي يــوم واحــد يعتبــر إنجــازا 
كبيــرا مــا كان ليتحقــق لــوال تضافــر جهــود الشــركة ووزارة الصحــة 
التــي تســتحق الثنــاء نظيــر التســهيالت الكبيــرة التــي قدمتهــا ســواء 
مــن خــالل توفيــر اللقاحــات أو إرســال فريــق طبــي مكــون مــن 100 
ممــرض وممرضــة إلنجــاز عمليــة التطعيــم فــي غضــون 12 ســاعة 
بــدأت فــي الســاعة الثامنــة صباحــا وانتهــت فــي الثامنــة مســاء 
ــم  ــد ت ــي مواعي ــل بشــكل منظــم وف ــن خــالل تقســيم العم ــك م وذل

تحديدهــا بدقــة فلهــم كل التحيــة والتقديــر.
وتمثـل التحـدي األبـرز  لهـذه الحملـة فـي القـدرة علـى تجميع هذا 
العـدد الضخـم مـن األشـخاص ألخـذ اللقاح في يـوم واحد و وتوفير 
الكشـوفات والبيانـات المتكاملـة الخاصـة بالمطعميـن، وذلـك فـي 
مـكان واحـد حيـث تـم اختيـار مركـز إسـناد وتدريـب األمـن واالطفاء 
التابـع للشـركة كموقـع للتطعيـم نظـرا التسـاع مسـاحته ومـا يوفـره 
مـن تجهيـزات متطـورة وخاصـة مـا يتعلـق منهـا باشـتراطات األمـن 
والسـالمة، باإلضافـة إلـى حسـن التنظيـم والترتيـب لعملية التطعيم 
ممـا جعـل الحملـة تتـم بيسـر وسـهولة رغـم اإلقبـال الشـديد مـن 

راكان الفضالة

حمالت مستمرة لنشر 

التوعية بين أفراد المجتمع 

 تنظيم حملة توعوية عن 

طريق البريد االلكتروني 

“الويب ماستر” والشاشات 

الداخلية للشركة

تنسيق مع مستشفى 
االحمدي لحصول العاملين 
بالشركة وعائالتهم على 
اللقاحات في وقت مبكر

توفير مراكز تطعيم إضافية 
لمساندة جهود الدولة

قبـل الموظفيـن علـى أخـذ اللقـاح مع االلتزام الصارم باالشـتراطات 
الصحيـة والتحلـي بالصبـر والحـرص للوصـول إلـى بـر األمـان.

بمشـيئة  قريبـا  والعـودة  للجميـع  التوفيـق  وجـل   عـز  اهلل  نسـأل 
اهلل إلـى الحيـاة الطبيعيـة وذلـك مـن خـالل التطعيـم الكفيـل بتكوين 

المجتمعيـة. المناعـة 
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تسعى البترولية المتكاملة إلى ترسيخ ثقافة األداء األمثل وجعل المزيد ممكنا لدولة الكويت 
عبر االلتزام بأعلى معايير الصحة والسالمة واألمن والبيئة في جميع مراحل عملها، ففي كل 
ما نقوم به، لدينا إيمانًا راسخًا لنصبح أكبر شركة من نوعها، نقدم فرصًا جديدة إللهام الجيل 
القادم من الشباب الكويتي. ونقوم بتعزيز ثقافة التميز التشغيلي والمسؤولية المؤسسية 
محليًا  جديدة  إمكانيات  وخلق  عاليا  الكويت  مكانة  لرفع  لعمالئنا  المضافة  القيمة  وزيادة 
وعالميًا. ووسط كل ذلك نسعى للدوام أن نكون على أهبة االستعداد ألي طارئ يقع ، ونقف 
لجائحة  أجمع  العالم  تعرض  عندما  حدث  كما  والمحن  األزمات  مواجهة  في  وصالبة  بقوة 
فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 19(  وعلى الرغم من تأثيرها الكبير إال أن وتيرة العمل داخل 
الشركة استمرت بزخم عالي على كافة األصعدة وقدمنا قصص ملهمة أبطالها فريق عمل 
بإخالص كبير وبروح الفريق الواحد ورؤية مشتركة النجازات عديدة يأتي على رأسها تأسيس 
الحملة  ومساندة  لدعم  الكويت  دولة  في  السيارات  بخدمة  للتطعيم  مركز  وأضخم  أول 
الوطنية للتطعيم، ومساهمة في تحقيق هدف الوصول للمناعة المجتمعية من خالل رفع 

نسبة التطعيم بالبالد.

الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة )كيبيك(

وتجهيز أكبر مركز للتطعيم واألول من نوعه 

 في الكويت 

قصص ملهمة أبطالها فريق عمل بإخالص كبير

مركز تطعيم جسر جابر في سطور 

يعد المركز من أكبر مراكز التطعيم واألول من نوعه عبر خدمة 
 30 للمركز  التقريبية  المساحة  تبلغ  حيث  الكويت  في  السيارات 
ألف متر مربع، ويتسع الستقبال 5 آالف شخص يومياً. واستكماال 
للمساعي الحثيثة التي يبذلها القطاع النفطي والثقة في قدراته، 
الكويتية  البترول  مؤسسة  بتكليف  قراراً  الوزراء  مجلس  أصدر 
ممثلة في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة )كيبك( 
وشركة نفط الكويت بالعمل تحت إشراف وزارة الصحة على إعداد 
فيروس  ضد  للتطعيم  مركز  إلقامة  الالزمة  الطبية  التجهيزات 
بجسر  الجنوبية  الجزيرة  في  السيارات  خدمة  خالل  من  كورونا 
الكويت  مدينتي  بين  يصل  الذي  الصباح  األحمد  جابر  الشيخ 
والصبية ويبعد 4 كيلومتر عن ميناء الشويخ، وذلك في ابريل 2021 
مما  التطعيمات  وتيرة  وتسريع  المجتمعية  المناعة  تعزيز  بهدف 

الطبيعية. الحياة  يساهم في عودة 

سواعد وطنية

فور تلقي التكليف سارعت البترولية المتكاملة )كيبك( إلى تشكيل 
فريق عمل الطوارئ ضم نخبة من العاملين الكويتيين للعمل على 
تنفيذ وتأسيس المركز وإعداده بالتجهيزات الطبية الالزمة، وذلك 
تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة الكويتية، وبالتنسيق مع كافة 

جهات الدولة ذات الصلة. 

العالقات  مجموعة  مدير  المذكور  فايز  هم:  الفريق  وأعضاء   
مجموعة  مدير  البدر  نبيل  الفريق،  ورئيس  واإلعالم  العامة 
عباس، شيخة  عادل   : واألعضاء  الرئيس  نائب  العامة  الخدمات 

الشريدة،  شريدة  بوعيدان،  عبداللطيف  القعود،  صهيب  التورة، 
ثامر  الكندري،  إبراهيم  الفيلكاوي،  عبداهلل  األحمد،علي  محمد 

الكندري

سرعة االنجاز

الكويت  نفط  شركة  مع  بالتعاون  المتكاملة  البترولية  نجحت 
األشغال  ووزارتي  الصحة  وزارة  منها  المعنية  الدولة  وجهات 
والداخلية والهيئة العامة للطرق وقوة االطفاء العام بإنجاز وتجهيز 
الشهر  قارب  قياسي  وقت  الصحة خالل  لوزارة  وتسليمه  المركز 
التشغيل  الوزارة  دشنت  حيث   2021 ابريل  في  العمل  بدء  منذ 

.2021 مايو   30 في  الفعلي 

مرافق المركز

للتطعيم  وكبائن  طوارئ  وغرف  عيادات  على  يحتوي  الكبائن: 
والصيدلية  األدوية  لتخزين  مخصصة  كبائن  إلى  باإلضافة 
العاملة  والمؤسسات  للوزارات  وأخرى  المساندة  والخدمات 
ألصحاب  مخصصة  مسارات   10 المركز  يضم  كما  المكان.  في 
كابيتني  التطعيم، وتحتوي كل نقطة على  الراغبين في  السيارات 
واحد. وقت  في  سيارة   80 تستوعب  كابينة   20 بإجمالي  تطعيم 

من  بالقرب  للمركبات  انتظار  ساحة  تجهيز  تم  انتظار:  ساحة 
حيث  زحمة،  ألي  تحسبا  اضافية  لتكون  المؤقتة  البنزين  محطة 
يستقبل المركز في غضون دقائق 80 مركبة للتطعيم و46 أخرى 
لالنتظار داخله، حيث يمكن لكل كبينة تطعيم سائقي 4 مركبات 

نفسه. الوقت  في 



22

العدد السادس عشر - يوليو 2021

23

 إنجاز وتجهيز المركز 

وتسليمه لوزارة الصحة خالل 

وقت قياسي

تعزيز المناعة المجتمعية 

وتسريع وتيرة التطعيمات

التشغيل األمثل
حرصت البترولية المتكاملة بالتعاون مع نفط الكويت على تجهيز 
التحتية من كهرباء ومياه وتكيف  والبنية  الخدمات  المركز بكامل 
وصرف صحي. وقامت وزارة الصحة بتزويد وتجهيز المركز بكل 
الجودة  وفق  الخدمة  تقديم  لضمان  الطبية  واألدوات  المعدات 
والمعدات  اللقاحات  توفير  فيها  بما  المطلوبة  والسالمة  الالزمة 
قطاع  تدريب  على  الحرص  إلى  باإلضافة  والصيدالنية  الطبية 

التمريض واإلداريين في المركز.

الكوادر العاملة
والفنية  الطبية  الطواقم  من  موظف   200 الصحة  وزارة  وفرت 

والتمريضية واإلدارية في المركز.

فريق من الهالل األحمر 
لتقديم الدعم اللوجستي 

ألكثر من 200 موظف

يستقبل المركز في غضون 
دقائق 80 مركبة للتطعيم 

و 46 أخرى لالنتظار داخله

انسيابية الحركة

تم تحديد مسارات وطرق دخول السيارات لكبائن التطعيم بطريقة 
حسب  األرضيات  على  للمركبات  ملونة  مسارات  ورسم  سلسة، 
»البرتقالي،  ألوان  به، حيث تحتوي  الخاصة  الكبينة  االتجاه ولون 
األحمر، البنفسجي، األزرق« في حين حدد اللون األخضر لخدمات 

الجهات الحكومية والفرق المشاركة في التنظيم. 

تدل  والتي  الجسر،  فوق  اإلرشادية  العالمات  وضع  جانب  إلى 
على مواقع دخول والخروج منه لتسريع وتيرة التطعيم، وللتسهيل 
على الراغبين في تلقي اللقاح، وضمان إجراءات التطعيم بسهولة 
ويسر كما وضعت وزارة الداخلية نقطتين أمنيتين لإشراف على 

التنظيم.

جهود الهالل األحمر والبنك الوطني
يتواجد فريق من الهالل األحمر لتقديم الدعم اللوجستي ألكثر من 
200 موظف اداري وفني وطبي يتواجدون يوميا لخدمة المطعمين 
والطوارئ  العام  اإلطفاء  وقوة  المدني  الدفاع  عناصر  جانب  إلى 
الطبية. وتوفر مركبات »الغولف« لنقل الكوادر داخل المركز الذي 
يقع على مساحة واسعة من الجزيرة إلى جانب دعم البنك الوطني 

الكبائن بتوفير ثالجات خاصة لمياه الشرب.

مساحات خضراء
حرصت البترولية المتكاملة ونفط الكويت على إضافة المساحات 
الخضراء من خالل الزراعة الطبيعية المحيطة بالمركز بدءا من 
النخيل بما يقارب 100 نخلة موزعة على جوانب الطرق وتخصيص 

منطقة زراعية بالكامل عند المدخل في خطوة تساهم في زيادة 
يمكن  الذي  الموقع  لمسة جمالية على  وإضفاء  الخضراء  الرقعة 

االستفادة منه مستقبال.
وختاما إن إنشاء وتجهيز مركز تطعيم جسر جابر جاء استكماال 
للمساعي الجبارة التي يبذلها دائما القطاع النفطي لمساندة جهود 
الدولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ) كوفيد 19( 
حيث عملت البترولية المتكاملة على ترسيخ كافة مواردها وتوفيرها 
لمساندة هذه الجهود ، والسيما العاملة في المجال الصحي، وذلك 
االجتماعية  وأداء مسؤوليتها  البالد  لرسالتها في خدمة  تجسيداً 
على أفضل وجه، نسأل اهلل العلي القدير أن يرفع عنا هذا البالء 
والوباء ويديم علينا األمن واألمان وأن يكلل خطانا بالنجاح والتوفيق 

لتستمر مسيرة عملنا نحو المزيد من االنجاز والعطاء.
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التطعيم واجب وطني
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 فيصل الجري

الشركة الكويتية لنفط الخليج
وجهود دؤوبة لد عم الحملة الوطنية للتطعيم

فيــروس  لوبــاء  التصــدي  مرحلــة  عبــر 

كوفيد19- والذي تعرضت له البالد والعالم 

أجمــع في فبراير 2020 عكفت “الشــركة 

تطبيــق  علــى  الخليــج”  لنفــط  الكويتيــة 

إجراءات احترازية استباقية للتعامل مع تلك 

األزمة بشكل احترافي يحافظ على سالمة 

عامليهــا،  ويوفــر لهــم بيئة عمــل آمنة 

وفي الوقت نفسه يحافظ على استمرارية 

فــي  واإلنتاجيــة  التشــغيلية  عملياتهــا 

مناطــق العمليات المشــتركة، والتي كان 

قد تم استئناف اإلنتاج من حقول المنطقة 

المقســومة بها منــذ أشــهر قليلة قبيل 

الجائحة بعد فترة توقف طويلة.

من  أكثر  على  وتواصل  وتنسيق  سريع  تحرك  تطلب  األمر  هذا 
خطة  بوضع  الخليج"  لنفط  الكويتية  "الشركة  قامت  إذ  مستوى، 
للتعامل مع مستجدات  طوارئ وتشكيل لجنة وفريق عمل متخصص 
والمعنيين  المختصين  من  يتكون  بالفيروس  الخاصة  الطوارئ  حالة 
في مواقع الشركة المختلفة، وتركزت مهمته الرئيسية في تنفيذ كل 
آمنة  عمل  بيئة  وتوفير  العاملين  سالمة  على  الحفاظ  شأنه  من  ما 
والحفاظ على تسيير األعمال ال سيما بعد عودة اإلنتاج، وتنفيذ كافة 
الجائحة.  يخص  ما  كل  حول  البالد  في  المعنية  الجهات  تعليمات 
وللتعرف على المزيد حول جهود الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم 
الحملة الوطنية للحصول على التطعيم، التقينا بالسيد/ فيصل الجري 
رئيس لجنة فريق العمل المتخصص بحالة الطوارئ الخاصة بتطورات 
فيروس كورونا المستجد، ومدير مجموعة الموارد البشرية بالشركة  
الذي أوضح أن لجنة فريق عمل حالة الطوارئ تم تشكيلها منذ بداية 
الجائحة بداية العام الماضي 2020، وقامت منذ بداية األزمة بوضع 
آلية عمل واضحة المعالم وتعريف جميع المعنيين في الشركة بجوانبها 
بما يضمن توفير بيئة عمل أمنة وصحية، ويحافظ على العاملين داخل 

وخارج بيئة العمل من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد.  

خطة تطعيم متكاملة
الوطنية  التطعيم  حملة  لدعم  المبذولة  الجهود  يخص  ما  وحول 
داخل الشركة أوضح لنا  السيد / فيصل الجري أن لجنة فريق عمل 
للعمل  العودة  منذ  التطعيم  على  للتشجيع  جهودها  بدأت  الطوارئ 
يتوافق  بما  للبالد،  المستجد  كورونا  فيروس  اللقاحات ضد  ووصول 
المجتمعية. وأضاف  للمناعة  للوصول  الدولة وجهودها  توجيهات  مع 
على  تقسيمها  تم  متكاملة  تطعيم  خطة  وضعت  اللجنة  أن  الجري 
مراحل بدأت المرحلة األولى منها بعمل استبيان داخلي شمل العاملين 
لحصر  المشتركة(  الوفرة  وعمليات  الرئيسي،  )المكتب  من  كل  في 
نسب الحاصلين والمتوقع حصولهم على التطعيم والذي أظهر نتائج 
العاملين  % من   70 الـ  تتجاوز  مبشرة بحصول وتسجيل نسبة كبيرة 
لتلقي اللقاح، وكانت الشركة من المبادرين في القطاع النفطي بمثل 

هذه الخطوة. 

حملة إعالمية وزيارات ميدانية
عمل  فريق  لجنة  قامت  فقد  الدؤوبة  الجهود  لتلك  واستكماال 
حالة الطوارئ بإطالق حملة إعالمية لدعم وتشجيع العاملين على 
التسجيل للحصول على اللقاح كانت انطالقتها بزيارة ميدانية لمركز 
السند  اهلل  عبد  الدكتور/  مع  مصور  لقاء  وعمل  للتطعيم  الكويت 
الشركة  العاملين في  الصحة لحث  وزارة  باسم  الرسمي  المتحدث 
وعائالتهم على التسجيل في موقع وزارة الصحة لإسراع بالتحصين 

المجتمعي والعودة إلى الحياة الطبيعية وبما يخدم هدف الحملة. 

تعاون مثمر مع وزارة الصحة
وكانت المرحلة الثانية بعد تلك الخطوات هي التعاون مع وزارة 
وذويهم  النفطي  القطاع  في  العاملين  حصول  لتسريع  الصحة 
بالحصول على اللقاح من خالل التسجيل عبر المنصة تحت فئة 
منتسبي القطاع النفطي للحصول على أولوية التطعيم. ومن ثَم حث 
عمال المقاول في الشركة على التسجيل للحصول على التطعيم، 
لتسجيل  الهدف  هذا  في  لمساندتنا  المقاول  شركات  ومخاطبة 
عمالتهم وحثهم على التسجيل للحصول على التطعيم ضمن نفس 
الفئة، بما يوفر بيئة عمل آمنة بحصول النسبة األكبر من إجمالي 
العمالة داخل مرافق عمل الشركة على التطعيم وتوفير الحصانة 

ضد اإلصابة بفيروس كورونا.
والتعاون  بالتنسيق  لقاحات  توفير  فشملت  الثالثة  المرحلة  أما 
المقاول، من  المباشرين وعمال  العاملين  الصحة آلسر  وزارة  مع 
أجل أن تكون الشركة الكويتية لنفط الخليج جهة عمل آمنة لجميع 
اللقاحات وتم تحصينهم  أنهم حصلوا على  عمالتها وذويهم حيث 

المستجد. كورونا  بفيروس  ضد اإلصابة 

جهود متتالية
عمل  فريق  لجنة  إن  الجري:  أوضح  اإلغالق  لفترة  وبالعودة 
عمالة  وخروج  دخول  لتأمين  متتالية  جهود  لها  كان  الطوارئ 
الجانب  من  األشقاء  مع  المشتركة  العمليات  لمنطقة  الشركة 
والصحة  الداخلية  وزارتي  مع  بالتنسيق  "الخفجي"  في  السعودي 
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خطة تطعيم متكاملة تم 
تقسيمها على مراحل

دعم جهود الصفوف األمامية من 
وزارة الصحة ووزارة الداخلية

فريق العمل في بداية الجائحة بالتواصل والتنسيق للمساعدة في 
تنفيذ مسؤولية الشركة المجتمعية بدعم جهود الصفوف األمامية 
من وزارة الصحة ووزارة الداخلية وذلك من خالل قيامهم بتقديم 
الجزئي  الحظر  فترات  خالل  األمنية  النقاط  لتجهيز  مساهمات 
التابع  الميداني  المستشفى  ودعم   ،2020 الماضي  العام  والكلي 
لوزارة الصحة المقام على أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، 
عالوة على التعاون مع مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع لتوزيع 
األدوات الوقائية التي قدمها المركز للجهات المستحقة إذ تم توزيع 
عدد 20 ألف قطعة اسبوعيا من األدوات الوقائية على 400 جهة 

مختلفة من الجهات العاملة في الصفوف األمامية آنذاك. 

وفي ختام حديثه توجه السيد / فيصل الجري رئيس لجنة فريق 
الموارد  مجموعة  ومدير  كورونا  فيروس  لتطورات  الطوارئ  عمل 
مقدمتها  وفي  األمامية،  الصفوف  جهات  لكافة  بالشكر  البشرية 
الجائحة  المخلص خالل  وجهدهم  الكبير  لدورهم  الصحة  وزارة 
وحتى اليوم، واصال الشكر لإدارة التنفيذية للشركة على دعمهم 
بمختلف  الشركة  في  العاملين  جميع  وإلى  اللجنة،  لعمل  الكبير 
واإلجراءات  بالتعليمات  والتزامهم  تعاونهم  على  العمل  مواقع 
االحترازية لكل مرحلة، داعيا المولى العلي القدير أن يرفع الوباء 

عن البالد والعالم أجمع. 

الستثنائهم من قرارات إغالق الحدود -آنذاك- الهادفة السيطرة 
بري  جسر  عمل  الفترة  تلك  خالل  تم  إذ  الفيروس،  انتشار  على 
وجوي لدخول العاملين لمناطق العمليات المشتركة وفحصهم قبل 
وتأمين عبورهم  الفيروس  دخولهم وخروجهم لضمان خلوهم من 
من المنافذ الحدودية. بما يضمن استمرار العمل وفي الوقت نفسه 

أمنة. عمل  بيئة  ويوفر  العاملين  على سالمة  يحافظ 

إنجاز  مميز  
النفط  لمكامن  التدريجي  التشغيل  بدء  تم   2020 ديسمبر  في 
)خام  الثقيل  النفط  من  دفعة  أول  وإنتاج  الوفرة  الثقيل في حقل 
األيوسين( في منطقة العمليات المشتركة في الوفرة. وتلك الخطوة 
جاءت بعد عمل دؤوب وجهود متواصلة واستعدادات مكثفة للعودة 
للتشغيل واإلنتاج بحسب الخطط الموضوعة من الكوادر الوطنية 
العمليات  منطقة  في  والسعودي  الكويتي  الجانبين  من  المخلصة 

الوفرة،  المشتركة 
كل ذلك كان له بالغ األثر في تنفيذ الخطط التشغيلية على الرغم 
الماضية بسبب  الفترة  الجميع خالل  التي واجهت  التحديات  من 
إنتاج  في صعوبة  المتمثلة  التحديات  على  عالوة  كورونا،  جائحة 
النفط الثقيل في األجواء البادرة. مما يجعل من هذا العمل إنجازا 

مميزا .

المسؤولية المجتمعية
وفيما يخص جهود الفريق لتنفيذ مسؤولية الشركة المجتمعية قام 

البترول الكويتية العالمية 
التطعيم طريقنا نحو التعافي

تضامنــًا مــع إطــالق وزارة النفــط الكويتيــة 
حملتهــا التوعويــة بعنــوان )نعــم للتطعيــم(، 
بــدأت مجموعــة ضمــان الجــودة فــي شــركة 
البتــرول الكويتيــة العالميــة حملتهــا الداخلية 
ــر  ــجيل عب ــى التس ــن عل ــث الموظفي ــك لح وذل
منصــة وزارة الصحــة وتلقــي اللقــاح المضــاد 
)كوفيــدـ19(.  المســتجد  كورونــا  لفيــروس 
وااللتــزام باإلجــراءات واالشــتراطات الصحيــة 

ــة. ــا لإلصاب تجنب

وصرح مدير إدارة ضمان الجودة السيد/ فؤاد قبازرد، إن الحملة 
تأتي حرصاً على حفظ وسالمة موظفي الشركة وتجسيداً ألهمية 
تكاتف الجميع في مواجهة هذا الوباء للوصول إلى الوقاية التامة 
في  تدريجيا  الطبيعية  الحياة  وعودة  المجتمعية  المناعة  وتحقيق 

البالد.

طريقة  توضح  إرشادية  إعالنات  إعداد  على  الحملة  اشتملت 
التسجيل في وزارة الصحة وتلقي اللقاح والعديد من النصائح حول 
مأمونية اللقاح وأهميته وتم نشرها عبر وسائل التواصل الخاصة 
بالشركة لتشجيع الموظفين على التطعيم. وفي ظل التعاون المثمر 
عقد  تم  األحمدي  ومستشفى  العالمية  البترول  شركة  بين  ما 
لقاءات مباشرة عن طريق بث مباشر بين الدكتور أحمد عبدالملك 
وموظفي الشركة والتطرق إلى مدى فعالية اللقاح وجميع المواضيع 

المتعلقة فيه.

يوضح  خاص  استبيان  الجودة  ضمان  مجموعة  أنشأت  كما 
على  حرصاً  وذلك  الشركة،  في  إدارة  لكل  التطعيم  مستويات 
والمسؤولية.  الوعي  من  كبير  والتشجيع لضمان مستوى  المتابعة 
ولقد أظهر االستبيان أن 97 % من الموظفين قد سجلوا للتطعيم 
منهم 67 % ممن تلقى الجرعة األولى و58 % تلقوا الجرعتين. 
تؤكد  كما  للحملة،  الالفت  النجاح  تعكس  االيجابية  األرقام  وهذه 
الوباء. الكبير لدى موظفي الشركة في مواجهة هذا  الوعي  على 

جائحة  لمكافحة  الوطنية  الجهود  دعم  في  سباقين  كنا  وكما 
الداعمين  مقدمة  في  نكون  بأن  أيضاً  اليوم  نفخر  فنحن  كورونا، 
للجهود الوطنية لحملة التطعيم، ولن يتوقف التنسيق والتواصل مع 
الجهات المعنية، وسنظل ملتزمين بدورنا الداعم وسنبقى متحدين 
يدا بيد إلى حين االنتهاء من هذه الجائحة وزوال الوباء بإذن اهلل.

بث مباشر بين الدكتور أحمد 
عبدالملك وموظفي الشركة

97 % من الموظفين سجلوا 
للتطعيم

فؤاد قبازرد
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عبداهلل بوخلف

مرحلة ما قبل التطعيم

لقد كان لإجراءات المتبعة أثرها اإليجابي منذ بداية األزمة، بدء 
من اإلجراءات التوعوية التي آتت ثمارها عبر توعية الناس للتعامل 
المستطاع  قدر  الوباء  واحتواء  العدوى  وتجنب  الجائحة  هذه  مع 
التي طالت  الجائحة  الموظفين في خضم  والحفاظ على سالمة 

مختلف دول العالم. 

يتعلق  ما  منها  عدة  استراتيجيات  وضع  تم  المرحلة  هذه  في 
بالسالمة والصحة لخلق بيئة عمل آمنة لكافة الموظفين العاملين 
في مقار العمل، السيما في مقرها الرئيسي بالكويت أو مكاتبها 
وضعت  حيث  منازلهم،  من  يعملون  الذين  وأولئك  الخارجية 
الشركة إجراءات واشتراطات متوافقة مع تعليمات وزارة الصحة 
الكويتية ومنظمة الصحة العالمية. واعتمدت كوفبك سيناريوهات 
للتقييم والتعامل مع أي إصابات فعلية أو محتملة وذلك للحد من 
ومن  العمل.  مواقع  في  المحتمل  االنتشار  أو  اإلصابات  مخاطر 
بين اإلجراءات والخطط التي اتخذتها كوفبك خطتها المبنية على 
بالعودة  الخاص  والبروتوكول  كوفيد19-  لمواجهة  المخاطر  إدارة 
األزمات  إدارة  وخطة  الشركة  مكاتب  من  العمل  إلى  التدريجية 

األعمال.  مواصلة  وخطة 

الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية الخارجية

"اجراءات توعوية وصوال إلى الحصانة 
المجتمعية

إعداد العدة لمواجهة الطوارئ 
وتوثيق الدروس المستفادة"

ال زال الوبــاء الــذي تســبب بــه فيــروس كورونــا 

ــم  ــف بالعال ــه يعص ــور من ــد19- والمتح كوفي

الــدول  مــن  الكثيــر  زالــت  وال  وغربــا،  شــرقا 

الوبــاء  لمواجهــة  مشــددة  قيــودا  تفــرض 

ــان  ــر األم ــى ب ــور إل ــعوب للعب ــاعدة الش ومس

وتجــاوز هــذه األزمــة التــي مــا برحــت تشــكل 

الوبــاء  تراجــع  رغــم  العالــم  لــدول  هاجســا 

اإلصابــات  عــدد  حيــث  مــن  مؤخــرا  النســبي 

دولــة  وكانــت  العالــم.  حــول  الجديــدة 

ــة  ــة وكاف ــي وزارة الصح ــة ف ــت، ممثل الكوي

الجهــات المعنيــة وقطاعــات الدولــة، الســيما 

القطــاع النفطــي قــد اتخــذت إجــراءات فعالــة 

الجائحــة.  لمواجهــة 

“عبد  السيد   مع  نبض  لمجلة  مقابلة  وفي 

والسالمة  الصحة  فريق  رئيس  بوخلف”  اهلل 

الكويتية لالستكشافات  الشركة  والبيئة في 

البترولية الخارجية )كوفبك(، أكد بأن الشركة 

منذ  للتطعيم  الوطنية  الحملة  دعم  تبنت 

الممكنة  الجهود  كافة  وبذلت  بدايتها، 

لحماية موظفيها والمساهمة في الحفاظ 

ومواصلة  العامة،  والسالمة  الصحة  على 

العمل في بيئة عمل صحية. وقال بوخلف: إن 

الشركة  قبل  من  المتبعة  والخطط  اإلجراءات 

ما  مرحلة  منها  مختلفة؛  مراحل  في  مرت 

إلى  إضافة  التطعيم،  ومرحلة  التطعيم  قبل 

اإلعداد لمرحلة ما بعد التطعيم.   
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وبعد أن تأكد األثر اإليجابي للتطعيم في حماية األفراد وتقليص 
الطريق  هذه  في  المضي  على  كوفبك  استمرت  اإلصابات،  عدد 
عبر تشجيع الموظفين للتطعيم بأسرع وقت ممكن، ألن هذا هو 
خطوة  والتقدم  المجتمعية  المناعة  إلى  للوصول  الوحيد  السبيل 
نحو العودة إلى الحياة الطبيعية التي يتوق لها كل إنسان في كافة 
للعودة إلى حياتهم السابقة  الناس  العالم. لقد تشوق كافة  أرجاء 
وتعطيل  تقييد  من  الجائحة  حياتهم خالل  له  تعرضت  لما  نظرا 
داخل  أعمالهم  ومتابعة  كالسفر  الحياة  أنشطة  ومعظم  لألعمال 

البالد.  وخارج 

الوطنية  الحملة  لدعم  الشركة  بها  قامت  التي  اإلجراءات  ومن 
للتطعيم وتشجيع الموظفين هي إرسال النشرات التوعوية بشكل 
تقليص  في  ودوره  للتطعيم  اإليجابية  النتائج  وتوضيح  مستمر 
وفقا  الجائحة،  بها  تتسبب  التي  الحرجة  والحاالت  اإلصابات 
والجهات  الصحة  وزارة  عن  الصادرة  والتعليمات  لإرشادات 

المعتمدة.  الصحية 

المتوقعة  الفوائد  هي  عليها  التركيز  تم  التي  األمور  بين  ومن 
للتطعيم ولعل أهمها هي مرحلة الوصول إلى الحصانة المجتمعية 

كذلك قامت كوفبك بتنظيم الورش والمحاضرات التدريبية لتعزيز 
توصيات  لشرح  تفصيلي  فيديو  وإعداد   ، الموظفين  بين  التوعية 
وزارة الصحة حول كيفية تنفيذ مهام العمل في مقر الشركة أثناء 
بشكل مستمر  النشرات  إرسال  كوفبك على  دأبت  وقد  الجائحة. 
واستضافة  بكوفيد19-  الخاصة  السالمة  تدابير  حول  للموظفين 
متخصصين في علم النفس للتعامل مع ضغوطات العمل في ظل 
الجائحة وأخصائي التغذية لزيادة المناعة الطبيعية والتنسيق مع 
مستشفى األحمدي التابع لشركة نفط الكويت لتقديم التطعيمات 

الموسمية للموظفين والذي يهدف إلى تعزيز المناعة. 

مرحلة  التـطعيم

اتخاذ  من  البد  كان  سنة،  من  ألكثر  الجائحة  استمرت  أن  بعد 
إجراءات إضافية لمواجهة الوباء. ومن هذه اإلجراءات دعم الحملة 
على  الشركة  عملت  حيث  كورونا،  فيروس  للتطعيم ضد  الوطنية 
متابعة هذا الموضوع وحث الموظفين على التسجيل عبر البوابات 
الرسمية لتلقي التطعيم بأقرب فرصة ممكنة. وقد القت الحملة 
الوطنية للتطعيم اهتماما ودعما خاصا من اإلدارة العليا للشركة. 

الموظفين  عدد  وزيادة  العمل  إلى  التدريجية  بالعودة  الخاصة 
العاملين من مكاتبهم تدريجيا وفقا لقرارات مجلس الوزراء وإتمام 
تكون  أن  نتمنى  والتي  الكاملة  العودة  إلى  للوصول  االستعدادات 
اإلجراءات  رفع  المرحلة  هذه  إلى  الوصول  فوائد  ومن  قريبا. 
الصحية المشددة والتي قيدت بعض األنشطة ومن ذلك اإلجراءات 
المتبعة في السفر ومتطلباتها الصحية مثل المسحات الطبية ومنع 
الدخول والخروج في دول عديدة، وكذلك في مقرات العمل مثل 

المستمر.  والتعقيم  الكمامات  وارتداء  االجتماعي  التباعد 

في نهاية المطاف، سيتم التعامل مع هذا الوباء كما تم التعامل 
أم  عاجال  طبيعته  إلى  العالم  وسيعود  سبقته،  التي  األوبئة  مع 
آجال، بإذن اهلل تعالى، ولكن هذا ال يعني ترك األخذ باألسباب، 
التكاليف  بأقل  منه  والخروج  الطوارئ  لمواجهة  العدة  إعداد  بل 
وتوثيق الدروس المستفادة وهذا ما عملت علية الشركة الكويتية 
أن  أيضا  الشركة  وتدرك  الخارجية.  البترولية  لالستكشافات 
التطعيم وااللتزام باإلرشادات الصحية سيعجل، إن شاء اهلل، في 
رفع هذا الوباء لتعود حياتنا إلى بهجتها السابقة التي عهدناها.  

والتي ستكون بمثابة الخطوة األولى نحو العودة للحياة الطبيعة أو 
الحياة التي عهدناها قبل انتشار الجائحة. لذلك كانت كوفبك وما 
إحصاءات  وعمل  الشركة  موظفي  بين  التطعيم  سير  تتابع  زالت 
دورية لحساب عدد الموظفين الذي تلقوا التطعيم وعدد الجرعات 

ومن لم يتمكن من الحصول على التطعيم حتى هذه اللحظة.

مرحلة ما بعد التطعيم

السيما  كبيرة؛  جهود  بذل  من  البد  المرحلة  هذه  إلى  للوصول 
اللقاحات  عبر  األفراد  وتحصين  الصحية  بالتعليمات  االلتزام 
المعتمدة عالميا للسيطرة على الوباء. ومن هذا المنطلق، تدرك 
اإلجراءات  وكافة  للتطعيم  الرئيسي  الهدف  أن  تماما  كوفبك 
المتبعة في أنحاء العالم هو حماية األفراد والحفاظ على صحتهم 
وسالمتهم ودعم الجهود الهادفة إلى التغلب على هذا الوباء الذي 

السنتين.    يقارب  لما  العالم  اجتاح 

الموظفين  المتبعة وتشجيع  تهدف كوفبك من خالل اإلجراءات 
للتطعيم إلى االنتقال إلى المرحلة األخيرة والتغلب على الجائحة 
والعودة إلى كافة األنشطة السابقة، لذلك أعدت الشركة الخطة 

 إجراءات واشتراطات متوافقة مع تعليمات وزارة الصحة الكويتية 
ومنظمة الصحة العالمية

تنظيم الورش والمحاضرات التدريبية لتعزيز التوعية

توضيح النتائج اإليجابية للتطعيم ودوره في تقليص اإلصابات 
والحاالت الحرجة التي تتسبب بها الجائحة

استضافة المتخصصين وإرسال النشرات التوعوية
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تســعى شــركة ناقــالت النفــط الكويتيــة منــذ 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  انتشــار  بدايــة 
)كوفيــد19-( للقيــام بدورهــا الوطنــي مــن 
خــالل اتبــاع كافــة اإلرشــادات والقــرارات التــي 
لمكافحــة  الكويتيــة  الحكومــة  اتخذتهــا 
ــاع  ــاء والحــد مــن انتشــاره، بدايــة مــن اتب الوب
التــي  الصحيــة  اإلرشــادات  لكافــة  الشــركة 
التــي  والتعليمــات  الصحــة  وزارة  أقرتهــا 
ذلــك  وبعــد  الفيــروس،  انتشــار  مــن  تحــد 
ــم  ــزة للتطعي ــة المحف ــة الوطني ــم الحمل دع
#نعم_للتطعيــم التــي أطلقتهــا الدولــة منذ 
بدايــة العــام الجــاري مــن خــالل تشــجيع كافــة 
التطعيــم  تلقــي  علــى  بالشــركة  العامليــن 

حفاظــًا علــى حياتهــم.

شركة ناقالت النفط الكويتية

مبادرات توعوية ورسائل صحية
من أجل المناعة المجتمعية 

رئيس   - القطامي  الوهاب  عبد   / السيد  أكد  سبق  ما  حول 
اللجنة  ورئيس  الخدمات  ودعم  العامة  العالقات  عمل  فريق 
ناقالت  بشركة  كورونا  فيروس  تطورات  متابعة  لفريق  اإلعالمية 
النفط  ناقالت  أن شركة  )نبض(  لمجلة  لقاء  في  الكويتية  النفط 
الكويتية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد )كوفيد - 19( 
مكافحة  في  الدولة  قطاعات  كافة  لمؤازرة  جهدها  أقصى  تبذل 
كافة  اتباع  جانب  إلى  هذا  انتشاره،  من  للحد  والعمل  الفيروس 
البترول  التي تصدر من مؤسسة  والتعليمات  الصحية  اإلرشادات 
الكويتية، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي قامت بها الشركة 
بكل  وتعريفهم  العاملين  لتوعية  الكويت  في  الفيروس  ظهور  قبل 
الوباء  عن  توعوية  بمحاضرة  بدأت  والتي  الوباء  عن  المعلومات 
نظمها فريق متابعة تطورات فيروس "كورونا" بالشركة بالتعاون مع 
المكتب اإلعالمي بوزارة الصحة تحدثت خاللها الدكتورة/ هديل 
العون عن كل ما يتعلق بالوباء وتطوراته ووقت ظهوره، كما نظمت 
الشركة الحملة التوعوية "افحص عشان تطمئن" بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الصحة "إدارة الصحة العامة"، ونظمت حملة لتطعيمات 
الشتاء بالتعاون مع مستشفى األحمدي )KOC( ، هذا إلى جانب 
تنظيم محاضرة توعوية عن أهمية التلقيح ضد فيروس كورونا عبر 

برنامج ) MICROSOFT TEAMS ( وتم دعوة كافة العاملين بالشركة 
للشركة  الطبي  المستشار  خاللها  وتحدث  الين”  أون   “ للحضور 
الدكتور فهد العبيد الذي تناول خاللها آخر ما توصلت إليه الدول 
والعلم من عالجات ولقاحات لمكافحة الجائحة متطرقاً للقاحات 
واسترازينكا  فايزر  لقاح  ومنها  العالم  مستوى  على  الموجودة 
نجاحاً  أثبتت  جميعها  اللقاحات  أن  مؤكداً  وغيرها،  أكسفورد 
وفاعلية في التغلب على الفيروس داعياً إلى االطمئنان لفاعليتها 
وكان  ألخذه،  طبي  مانع  يوجد  ال  طالما  التطعيم  على  واإلقبال 
العاملين  من  كبير  كم  تشجيع  على  إيجابياً  دوراً  المحاضرة  لتلك 
ألخذ اللقاح خصوصاً بعد االستفسار عما كان يقلقهم من اللقاح 
كما  آمنة،  الكويت  في  الموجودة  اللقاحات  جميع  بأن  وطمأنتهم 
نظمت الشركة حملة لتطعيم العاملين ضد فيروس كورونا بالتعاون 

.)KOC( األحمدي  مستشفى  مع 

إنجاح الحملة

وبين القطامي أن شركة ناقالت النفط منذ بداية حملة الدولة 
الوطنية المحفزة للتطعيم #نعم للتطعيم، تسعى إلنجاح تلك الحملة 
لها  التابعة  والمنشآت  بالشركة  العاملين  كافة  تشجيع  خالل  من 

عبدالوهاب القطامي
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جائزة "الجودة األوروبية" الدولية
يعد  والذي  الكويتي  النفط  قطاع  كورونا  جائحة  وضعت  لقد 
المرتكز الرئيسي لالقتصاد الوطني أمام تحد كبير، بين االستمرار 
شديدة  أوضاع صحية  وسط  المحلي  السوق  متطلبات  تلبية  في 
الصعوبة، والوفاء بالتزامات دولة الكويت الخارجية من المشتقات 
والنفط الخام، وفي ظل هذه الظروف بالغة التعقيد، عملت شركة 
االستمرار  هما:  رئيسيين  محورين  على  الكويتية  النفط  ناقالت 
دولة  وحصة  سمعة  على  والحفاظ  التشغيلي  التميز  تحقيق  في 

للتطعيم من أجل محاربة انتشار كورونا والعودة للحياة الطبيعية، 
للفيروس ضمن  المضاد  اللقاح  لتلقي  التسجيل  خالل  من  وذلك 
الحملة الوطنية المحفزة للتطعيم التي أطلقتها الدولة منذ بداية 

الجاري.  العام 

أهمية التطعيم في مكافحة الوباء

التطعيم  حملة  انطالق  منذ  قامت  الشركة  أن  القطامي  وقال 
من  توضح  اإللكتروني  البريد  عبر  بصفة مستمرة  رسائل  بتعميم 
انتشاره  من  والحد  الوباء  مكافحة  في  التطعيم  أهمية  خاللها 
والتأكيد على أهمية تكاتف الجميع في مواجهة هذا الوباء للوصول 
من  إال  يتحقق  لن  الذي  المجتمعية  المناعة  وتحقيق  الوقاية  إلى 

الناس. من  نسبة  أكبر  تطعيم  خالل 

وأضاف أن الحملة التي قامت بها الشركة والتزمت خاللها بكافة 
تعميمات مؤسسة البترول الكويتية كان لها تأثيراً كبيراً على تعريف 
الخاصة  الروابط  توفير  جانب  إلى  هذا  اللقاح،  بأهمية  العاملين 

بالتسجيل لتلقيه.

تشجيع العاملين على التطعيم

خالل  فعالياتها  في  ستستمر  الحملة  أن  على  القطامي  وأكد 
المرحلة المقبلة لتشمل إعداد ونشر فيديوهات تشجيعية وبوستات 
اللقاح  وتلقي  الصحة  وزارة  في  التسجيل  توضح طريقة  إرشادية 
عبر  ونشرها  وأهميته  اللقاح  جدوى  حول  النصائح  من  والعديد 

التطعيم. على  العاملين  لتشجيع  للشركة  اإللكتروني  البريد 

“ناقالت النفط الكويتية” 

تقوم بدورها الوطني لدعم 

مجهودات الدولة

نظمنا حملة لتطعيم 

العاملين ضد فيروس كورونا 

بالتعاون مع مستشفى 

)KOC( األحمدي

عممنا كافة رسائل مؤسسة 

البترول الكويتية على العاملين 

والروابط الخاصة بالتسجيل

ناقالت النفط حصدت جائزة 

“ الجودة األوروبية“

 الدولية خالل منتدى اإلنجازات 

2021

الحفاظ  الوقت  ذات  وفي  العالمية،  األسوق  المتميزة في  الكويت 
على الكوادر البشرية من هذه الجائحة الصحية، حيث إن العنصر 
البشري هو المحرك األساسي لديمومة العملية اإلنتاجية.  ونتيجة 
هذا االصرار والعمل الدائم حصلت شركة ناقالت النفط الكويتية 
اإلنجازات  منتدى  خالل  الدولية  األوروبية"  "الجودة  جائزة  على 
 ،  2021 يونيو   25 يوم  المتحدة  المملكة  في  أقيم  الذي   2021
وتمنح هذه الجائزة للشركات العالمية الرائدة لتطلعاتها في تحقيق 
أعمال وخدمات عالية الجودة وفقاً للمعايير األوروبية، وتعتبر هذه 

الجائزة إضافة جديدة لمجموعة الجوائز التي حصلت عليها شركة 
ناقالت النفط وذلك بفضل جهود قيادات الشركة وكافة العاملين 
الشركات  لمصاف  بالشركة  الوصول  على  الدائم  وحرصهم  بها 

العالمي.

بيئة عمل آمنة

وفي ختام حديثه بين القطامي أن غالبية العاملين بشركة ناقالت 
النفط تلقوا اللقاح وذلك بفضل التشجيع المستمر من قبل قيادات 
الشركة لجميع العاملين على تلقي اللقاح الفتاً إلى أن ما تقوم به 
شركة ناقالت النفط الكويتية لدعم حملة الدولة الوطنية المحفزة 
والمجتمع ككل  إطار جهودها  يأتي ضمن  للتطعيم  #نعم  للتطعيم 
للعودة إلى الحياة الطبيعية وإيجاد بيئة عمل آمنة للعاملين متمنياً 
من جميع من يعيش على أرض الكويت  بالتحصين ضد هذا الوباء 
من خالل تلقي اللقاح باعتبار أن التحصين سبيلنا جميعا لنتخطى 
بسالم هذه المرحلة الحرجة للحد من انتشار هذا الوباء، مشيًرا 
المقبلة  الفترة  خالل  العمل  مواقع  في  اللقاحات  توفير  أن  إلى 
سيكون لها أثر كبير على تعميم أخذ اللقاح من خالل تيسير وصوله 
للعاملين في أماكن عملهم وهذه الخطوة التي يجب أن تتجه إليها 
جميع الشركات والمؤسسات ووزارات الدولة وذلك للمساهمة في 
عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع الحملة التي تقودها وزارة 

الصحة للوصول إلى مجتمع آمن ومحصن ضد الفيروس. 

الحبيبة،  دولتنا  لمصلحة  والسداد  التوفيق  وجل  عز  اهلل  نسأل 
وأن يرفع عنا شر البالء والوباء ويمن علينا بدوام الصحة والعافية.
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منـــذ بدايـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا المســـتجد، وضعـــت شـــركة صناعـــة الكيماويـــات 

البتروليـــة صحـــة وســـالمة العامليـــن علـــى قمـــة أولوياتهـــا، وتـــم التعامـــل بمســـؤولية عاليـــة 

للكشـــف عـــن أي اشـــتباه باإلصابـــة التخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة المناســـبة وفقـــا لتعليمـــات 

ــا عملـــت الشـــركة بجديـــة علـــى التكيـــف  ــار الفيـــروس، كمـ ــر انتشـ ــة لـــدرء خطـ وزارة الصحـ

الســـريع مـــع الظـــروف الطارئـــة واإلجـــراءات االحترازيـــة لتخفيـــف اآلثـــار علـــى عمليـــات اإلنتـــاج 

ـــة الجديـــدة والســـرعة  ـــة تتناســـب مـــع المرحل ـــاع خطـــط جديـــدة وطـــرق فاعل والتســـويق، واتب

فـــي اتخـــاذ القـــرارات عنـــد حـــدوث أي نـــوع مـــن العوائـــق.

ومع انتهاء مرحلة الحظر الكامل استأنفت الشركة أعمالها بصورة 
تدريجية، وتم تشكيل لجنة "العودة إلى العمل" لتشرف على مراحل 
العودة لمتابعة األعمال ورفع النسبة التشغيلية للعودة تدريجيا إلى 
الجهات  من  الصادرة  باالشتراطات  االلتزام  مع  الطبيعية  الحالة 
المختصة، كل ذلك مع الحفاظ على سير أعمال الشركة واإلنتاج 
بشكل مستقر، كما تقوم اللجنة بمتابعة المستجدات بشكل مستمر 

لالستجابة بشكل مناسب تجاه أي تطورات أو توجيهات جديدة.

بروتوكول العودة للعمل

دليل  تضمنها  واضحة  إجراءات  للعمل  العودة  لجنة  وضعت 
لتعزيز  اتباعها  المطلوب  اإلجراءات  يوضح جميع  إرشادي شامل 
السالمة وخلق بيئة عمل تتوفر فيها االشتراطات الصحية، ويعنى 
وتوزيع  الشركة،  في  العاملين  جميع  سلوك  بتوجيه  الدليل  هذا 
المسؤوليات والمهام الجتياز مراحل العودة إلى العمل مع تحقيق 

الوباء. انتشار  من  للحد  المطلوبة  األهداف 

رفع مستوى إدراك العاملين 
والمجتمع بأساليب الوقاية 

وبالتوجيهات الحكومية

 دليل إرشادي شامل يوضح جميع 
اإلجراءات المطلوب اتباعها لتعزيز 

السالمة وخلق بيئة عمل صحية

“شركة صناعة الكيماويات البترولية” 

الرهان على وعي العاملين 
للتعامل مع تداعيات جائحة 

فيروس كورونا

وأهم النواحي التي تضمنها بروتوكول العودة اآلمنة هي: 

الحماية 	  ووسائل  االجتماعي  للتباعد  العامة  اإلرشادات 
اليومية داخل  المهام  المطلوبة خالل ممارسة  والسلوكيات 

والمصانع. الشركة 

خفض 	  من  تضمنته  الجماعي وما  النقل  خدمة  إرشادات 
ووسائل  بالتباعد  وااللتزام  للحافالت  االستيعابية  الطاقة 

الرحالت. خالل  الحماية 

دليل االختبار الحراري والتحكم في دخول المباني لحصر 	 
اليومي  االختبار  وإجراء  واحدة  بوابة  من  العاملين  دخول 

اإلصابة. وأعراض  للحرارة 

الشخصية 	  الوقاية  معدات  لتوفير  التوجيهية  اإلرشادات 
استخدامها. وكيفية  بأهميتها  الوعي  الطبية وزيادة 

عبر 	  والفعاليات  والتدريب  االجتماعات  لعقد  إرشادات 
اإلمكان. قدر  التكنولوجية  الوسائل 

حاالت 	  في  والتعقيم  العزل  بأساليب  المتعلقة  اإلرشادات 
والمراسالت،  بالزوار  يتعلق  ما  وكل  واإلصابة،  االشتباه 
وآليات الصيانة وبرامج التطهير الدورية للمكاتب، وسياسة 

المنزل. من  العمل 

نعم للتطعيم
يشكل الوعي الدرع األول في الوقاية من اإلصابة، لذلك حرصت 
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حملة توعوية عبر رسائل البريد 
الداخلي للعاملين وعبر وسائل 

التواصل االجتماعي للوصول ألكبر 
شريحة ممكنة

استمرار أعمال التسويق 
والمبيعات والشحن خالل الجائحة 

لجميع الكميات المنتجة من 
المصنع

تخضع المنتجات ألفضل مقاييس 
الجودة العالمية والمعايير 

واالشتراطات سواء خالل التصنيع 
أو التخزين أو النقل

 دليل إرشادي شامل يوضح جميع 
اإلجراءات المطلوب اتباعها لتعزيز 

السالمة وخلق بيئة عمل صحية

أنشطة متنوعة
تم تنظيم بعض الفعاليات المتنوعة للتذكير الدائم للجميع بضرورة 
االلتزام باإلجراءات االحترازية وعدم التهاون في تطبيقها، وتشجيع 
العاملين للحصول على اللقاح كأولوية قصوى وكخطوة حاسمة على 
طريق إنهاء هذه الجائحة والوصول إلى المناعة المجتمعية وعودة 
من  وتم  عوائق،  دون  العمل  سير  ومتابعة  طبيعتها  إلى  األنشطة 
خالل هذه الفعاليات توجيه الشكر للعاملين على حسن تجاوبهم 
للبالد  الوطنية  الحملة  دعم  في  لغيرهم  قدوة  ليكونوا  والتزامهم 
لتطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين لتحصين المجتمع ضد 

أخطار تفشي وباء كوفيد- 19.
إن الشركة ملتزمة بإيجاد بيئة صحية ومناسبة للعمل وتوفير كل 
وتسعى  العاملين،  وسالمة  على صحة  الحفاظ  بهدف  اإلمكانات 
وتطوير  وتحسين  المجتمعية  ومسؤوليتها  بالتزاماتها  االيفاء  إلى 
أعمالها لترقى إلى أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا 

المجال.

مستمر،  بشكل  التوعية  رسائل  بث  على  العمل  على  العودة  لجنة 
لتشجيع العاملين على تلقي اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية، ورفع 
وبالتوجيهات  الوقاية  بأساليب  والمجتمع  العاملين  إدراك  مستوى 
الحكومية وتعليمات الجهات الصحية، والسلوكيات الواجب اتباعها 
لتجنب اإلصابة ونقل العدوى، كما تميزت الحملة التوعوية بشمولها 
من ناحية الموضوعات ونشرها في رسائل البريد الداخلي للعاملين 
للوصول ألكبر شريحة ممكنة،  التواصل االجتماعي  وعبر وسائل 
كما قامت الشركة بتنظيم محاضرات تفاعلية عبر وسائل التواصل 
االجتماعي بخصوص لقاحات كوفيد 19، وكل ما يتعلق بها، بدءا 
والحاالت  المتوقعة،  الجانبية  واآلثار  اللقاح  وأنواع  التسجيل  من 
حصول  بهدف  وذلك  التطعيم،  من  استثناؤها  يتم  التي  الخاصة 
العاملين على المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومعالجة جميع 
الهواجس لديهم للمبادرة بالحصول على التطعيم لهم ولعائالتهم، 

ولتجنب الشائعات وتناقل األخبار السلبية.
في  أيضا  الفت  بجهد  والبيئة  والسالمة  الصحة  دائرة  تقوم 
متابعة عمليات التوثيق لحاالت التطعيم للموظفين وعمال المقاول، 
على  الجميع  وحث  اإلحصاءات،  بآخر  دورية  نشرات  وإصدار 
ضرورة التسجيل وتلقي اللقاح دون تأخير للوصول إلى أعلى نسبة 
ممكنة من المحصنين ضد الفيروس لوقف انتشار الوباء وتوفير 
بيئة صحية ومناسبة للعمل، وقد القت هذه الحمالت نجاحا كبيرا، 
أو جرعتين من  والمقاولين على جرعة  الموظفين  وحصل معظم 
بالمسؤولية  الشعور  اللقاحات، ويعكس ذلك  المختلفة من  األنواع 
من  الوباء  هذا  مواجهة  يتطلبه  بما  العاملين  لدى  الكبير  والوعي 

بالمسؤولية. عالي  ومبادرة وحس  وتعاضد  تكاتف 
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Q8 Formula Truck

Engineered for the road ahead

by 

www.Q8Oils.com

@q8oilskw

@q8oilskw

"نبض" مجلة فصلية خاصة بالقطاع النفطي


