الصفحة الرئيسية – مربع
العنوان

شركتنا
كوفيد( 19-فيروس كورونا)

النص األساسي

كشركة ،نعتبر أنه من واجبنا أن نولي أفضل رعاية ممكنة لحماية وصحة
موظفينا ومرضانا ومجتمعاتنا .تعمل شركة بوهرنجر إنجلهايم على مستويات
مختلفة من العمل الحتواء والتصدي لالنتشار العالمي لـ كوفيد( 19-فيروس
كورونا).

صفحة البدء
العنوان

كوفيد( 19-فيروس كورونا)

نسخة عن المقدمة "إن رفاهية موظفينا ومرضانا وعمالئنا أمر مهم بالنسبة لنا .هذه الرعاية
متأصلة في ثقافتنا ونحن ملتزمون بمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة .كما نبذل
من بيان
كل ما في وسعنا لضمان استمرار توفير األدوية للمرضى الذين يعتمدون علينا
هوبيرتوس
وكذلك ألصحاب الحيوانات األليفة والماشية.
ليس لدينا نشاط في مجال الفيروسات البشرية ولكن هذا ال يعني أنه ال يمكننا
تقديم علومنا وتقنيتنا وخبرائنا للمبادرات التي تهدف إلى إيجاد حلول طبية
لمكافحة فيروس كورونا .نحن نشارك معرفتنا وخبرتنا من خالل مشاركتنا
النشطة في المشاريع الجارية لالتحادات المؤسسية ،بما في ذلك مبادرة األدوية
المبتكرة من االتحاد األوروبي والمركز األلماني للبحوث المعدية.
ضا بفحص مكتبة مركباتنا بالكامل التي تحتوي على
في هذا السياق ،نقوم أي ً
أكثر من مليون مركب لتحديد الجزيئات المحتملة التي يمكن أن تحارب
الفيروس .وهناك المزيد مما نقوم به ونحن على استعداد ألن نساعد حيثما
نستطيع .لكم جميعًا سواء موظفينا أو شركائنا أو عمالئنا أو المرضى الذين
نعتني بهم  -نتمنى أن تكونوا جميعا ً بصحة وعافية".
هوبيرتوس فون باومباخ ،رئيس المجلس اإلدارة

النص األساسي

يؤثر االنتشار المتزايد لـ كوفيد( 19-فيروس كورونا) على جميع مجاالت
الحياة .وبصفتنا شركة عالمية تضم أكثر من  50000موظف في جميع أنحاء
العالم ،فقد اتخذنا العديد من اإلجراءات لحماية صحة موظفينا وضمان استمرار
توفير أدويتنا للمرضى والحيوانات الذين يحتاجون إليها .تشارك شركة
ضا في العديد من المبادرات الحتواء ومواجهة االنتشار
بوهرنجر إنجلهايم أي ً
العالمي لـ كوفيد( 19-فيروس كورونا).

قسم – حماية البشر والحيوانات
العنوان

كوفيد( 19-فيروس كورونا) :حماية البشر والحيوانات

نسخة عن المقدمة كل ما نقوم به هو تحسين صحة البشر والحيوانات وسالمتهم .خالل هذه
األوقات العصيبة ،نلتزم جميعًا في شركة بوهرنجر إنجلهايم بضمان استمرار
توفر منتجاتنا للمرضى والعمالء والحيوانات .نحن هنا لدعم المرضى وأسرهم
وأخصائيين الرعاية الصحية باألدوات والموارد والمعلومات التي يحتاجونها.

صفحة ترويجية – عملياتالتوريد واإلنتاج
العنوان الرئيسي

عمليات التوريد واإلنتاج

النص األساسي

تستمر عمليات التوريد واإلنتاج لدينا وفقًا للخطط الموضوعه وال نتوقع
مشكالت قصيرة المدى بسبب كوفيد( 19-فيروس كورونا) التي ال نستطيع
إدراكها والعمل عليها .يراقب خبراؤنا ويقيمون باستمرار حالة عمليات التوريد
العالمية لضمان استمرار إمداد األسواق .حيثما كان ذلك ممكنًا وضروريًا ،نقوم
بتفعيل خيارات بديلة للمصدر من أي مكان آخر في العالم  -إما من خالل
أطراف ثالثة أو من خالل مصانعنا.
قد يكون هناك بعض التأخير بسبب قدرات النقل المحدودة ولكن بينما ننتج السلع
الدوائية ،نحصل على تصاريح خاصة للحفاظ على إنتاج وشحن البضائع ،كما
في إيطاليا .من المنظور الحالي ،نحن واثقون من عدم مواجهة أي نقص.

صفحة ترويجية  -التجارب السريرية لشركة بوهرينجر إنجلهيم
العنوان الرئيسي

التجارب السريرية لشركة بوهرنجرإنجلهايم

سالمة وعافية جميع المشاركين في التجارب السريرية ذات أهمية قصوى
بالنسبة لنا .إن الطابع الوبائي النتشار كوفيد( 19-فيروس كورونا) له تأثير
كبير على التجارب السريرية .نحن بحاجة إلى ضمان سالمة وحقوق
المشاركين في التجارب السريرية وسالمة موظفينا ولتجنب عدم اإللتزام
والتوافق في تجاربنا .نتيجة ألزمة كوفيد( 19-فيروس كورونا) ،فقد قررنا ...
 التوقف مؤقتا عن تعيين مشاركين جدد في التجارب السريرية الجارية
برعاية بوهرنجرإنجلهايم.
 ضمان توفير األدوية للمشاركين في التجارب السريرية المعينين
بالفعل ويتلقون العالج .سيتم ترتيب التزويد المستمر باألدوية لهم.
 إجراء البدء المؤقت للموقع السريري.
يتم إبالغ المحققين السريريين والسلطات الصحية في جميع أنحاء العالم -
عند االقتضاء – بهذة التحديثات  .سيتم مراقبة الوضع وتقييمه باستمرار.

النص األساسي

صفحة ترويجية  -كوفيد( 19-فيروس كورونا) والصحة النفسية والعقلية
العنوان الرئيسي

كوفيد( 19-فيروس كورونا) والصحة النفسية والعقلية

النص األساسي

أدى االنتشار السريع لـ كوفيد( 19-فيروس كورونا) إلى وضع متقلب وغير
متوقع .في هذه األوقات المضطربة ،يؤثر الفيروس على حياتنا االجتماعية
وكذلك على صحتنا العقلية .قد تسبب العزلة في المنزل ضغو ً
طا عاطفية
وبالتالي يمكن أن تثير القلق والعزلة مشاعر الوحدة والحزن لدينا .قد تتفاقم
أعراض الصحة النفسية لدى األشخاص الذين يعانون من مثل هذه المشاكل وقد
يشعره هذا باإلجهاد .نحن ندرك ذلك جيدًا ولذلك نريد مساعدتك في تجاوز هذه
ضا منظمة الصحة
األوقات الصعبة :نقدم لك بعض االقتراحات التي تدعمها أي ً
العالمية:
مضطرا
 .1الحفاظ على الروتين اليومي الخاص بك .حتى إذا لم تكن
ً
للتنقل أو الذهاب إلى العمل في الوقت الحالي؛ فمن األفضل أن تحافظ
على الروتين اليومي المعتاد ،مثل اإلنتظام في وقت اإلستيقاظ ،ترتيب
سريرك وتناول الفطور والقراءة والعمل وال تنسى أخذ فترات راحة
وما إلى ذلك.

 .2تواصل مع العائلة واألصدقاء .يمكن أن تكون العزلة صعبة .لذلك كلما
شعرت بالوحدة أو الحزن أو إذا ساءت أعراض صحتك النفسية،
تواصل مع صديق أو فرد من العائلة .يمكنك التواصل مع أحبائك من
خالل المكالمات بالفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبريد
اإللكتروني .وإذا لم تشعر بتحسن فعليك التواصل مع طبيبك أو المعالج
النفسي.
 .3حاول حصر مشاهدتك لألخبار المتعلقة بـ كوفيد( 19-فيروس كورونا)
ضمن المصادر الموثوقة .خاصة إذا كنت تعاني من القلق
واضطرابات قهرية أخرى ،يمكن أن تزيد األعراض إذا كنت تقضي
الكثير من الوقت في متابعة األخبار السلبية .حاول تخصيص وقت
محدود لقراءة األخبار أو مشاهدتها.
 .4قم ببعض التمارين البدنية .حتى لو كان مجرد صعود ونزول الساللم
في منزلك أو القيام ببعض دروس اليوجا على اإلنترنت .سيساعدك
ذلك على التعامل بشكل أفضل مع الموقف.
سا منتظ ًما لليوجا (مثل العد
 .5قم بتمارين التنفس .يمكن أن يكون هذا تنف ً
إلى  5أثناء التنفس وحبس النفس لمدة  4مرات والتنفس لمدة  3مرات).
ضا أن يساعد التنفس برائحة قوية مثل زيت الالفندر على
يمكن أي ً
تهدئتك.
 .6استخدم الوقت لتجربة شيء جديد .على سبيل المثال ،استخدم تطبيقات
الصحة النفسية التي يمكن أن تساعدك في التعامل مع التوتر أو
االستمرار في التركيز على األشياء اإليجابية .أنت لست وحدك .هناك
منظمات للمرضى متوفرة لدعمك مثل (التحالف الوطني لألمراض
العقلية) والتحالف العالمي لشبكات الدفاع عن األمراض العقلية -
أوروبا أو االتحاد األوروبي ألسر األشخاص المصابين بمرض عقلي.
في حالة إصابتك بفيروس السارس كوفي  2 -ويوصى بتناول أدوية البرد
أو اإلنفلونزا ،يرجى مراعاة أنه ال يجب تناول العديد منها مع مضادات
الذهان و/أو مضادات االكتئاب .يرجى استشارة أخصائي الرعاية الصحية

ليصف لك أي موانع محتملة لألدوية .واألهم من ذلك ،ال تتوقف عن تناول
أي دواء دون استشارة طبيبك .إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى تناول أي من
األدوية المضادة لإلنفلونزا أو أدوية البرد ،فيرجى التأكد من استشارة
طبيبك أوالً.
حاول أن تظل قويًا وتذكر أنه يمكنك دائ ًما التواصل للحصول على
المساعدة إذا لزم األمر .وكلنا أمل في أن يستمر هذا الوضع لفترة محدودة
فقط .تعمل السلطات والباحثون وأخصائيو الرعاية الصحية وشركات
األدوية حول العالم معًا لمكافحة الفيروس وإيجاد لقاح ضده.

صفحة ترويجية – بتبرو كونيكت
العنوان الرئيسي

بتبرو كونيكت

النص األساسي

نواصل تلبية االحتياجات والمتطلبات المتطورة باستمرار لعمالئنا واألطباء
البيطريين وأصحاب الحيوانات األليفة .حيث أصبح أصحاب الحيوانات األليفة
ً
اليوم أكثر تفاعالً
واتصاال رقميًا من أي وقت مضى وهم يتطلعون إلى حلول
متنقلة لتلبية االحتياجات الصحية لحيواناتهم .باإلضافة إلى ذلك ،يمثل الطب
عن بعد والرعاية االفتراضية في الوقت الحاضر امتدادًا للممارسة البيطرية.

PetPro Connect

تربط منصة بتبرو كونيكت  PetPro Connectبين األطباء البيطريين
وأصحاب الحيوانات األليفة وتجعل من السهل تقديم تجربة تعاونية لرعاية
الحيوانات األليفة التي يبحث عنها أصحابها .يتيح بتبرو كونيكت لألطباء
البيطريين وأصحاب الحيوانات األليفة التواصل عن طريق الفيديو والرسائل
النصية المكتوبة .كما يتيح ألصحاب الحيوانات األليفة جدولة المواعيد وإرسال
طلبات الخصم من تطبيق على هواتفهم .بعد تجربة المنصة بنجاح مع العمالء
الرئيسيين في الواليات المتحدة ،أطلقنا بتبرو كونيكت على مستوى الواليات
المتحدة في مارس  2020في محاولة لتوفير طريقة سهلة وآمنة ألصحاب
الحيوانات األليفة للتواصل مع مقدمي رعاية الحيوانات األليفة المتخصصين
أثناء أزمة كوفيد( 19-فيروس كورونا) وما بعدها.

قسم – حماية موظفينا
العنوان

كوفيد( 19-فيروس كورونا) :حماية موظفينا

نسخة عن المقدمة تعتبر شركة بوهرنجر إنجلهايم موظفيها هم حجر األساس .حيث يساعد
التزامهم اليومي على ضمان استمرار توفير أدويتنا ألولئك الذين يحتاجون إليها
واالنخراط في مبادرات مختلفة لمكافحة كوفيد( 19-فيروس كورونا) .ولقد
اتخذنا االحتياطات الالزمة لحماية صحتهم والتخفيف من المخاطر التي قد تؤثر
على شركتنا.
في سياق انتشار المرض ،اتخذنا نه ًجا استباقيًا وحددنا قيودًا مبكرة على السفر
والتي أصبحت عالمية في الوقت الحالي .كشركة  ،تمتلك بوهرنجر إنجلهايم
أحدث التقنيات والمعدات لتسهيل العمل الرقمي وعن بعد .موظفينا لديهم
المعدات والقدرات التقنية لتسجيل الدخول إلى أنظمة أعمالهم من المنزل.
حسبما تتطلب الظروف ذلك ،فإن الزمالء الذين يمكنهم العمل من المنزل
يقومون بذلك حاليًا .في حين تخضع األعمال المتعلقة بالمواقع واإلنتاج لشروط
حماية خاصة ويعمل الموظفون في نوبات عمل منفصلة .وهذا يضمن أال يتأثر
إنتاجنا وأال تنقطع إمدادات األدوية للبشر والحيوانات .فيما يتعلق بتنفيذ التدابير،
فإننا نتبع بدقة إرشادات السلطات المحلية والخبراء الدوليين ،بما في ذلك منظمة
الصحة العالمية.

النص األساسي

قسم – مكافحة كوفيد( 19-فيروس كورونا)
العنوان

مكافحة كوفيد( 19-فيروس كورونا)

النص األساسي

كشركة تعتمد على البحث ،نحن جزء من الجهد الجماعي في مكافحة كوفيد-
( 19فيروس كورونا) .ال تقوم بوهرنجر إنجلهايم بتطوير لقاحات بشرية ومع
ذلك ،ومن خالل مجاالت خبرتنا المختلفة ،فإننا نشارك في عدد من األنشطة
إليجاد حلول طبية لهذا الوباء ونعمل عن كثب مع الباحثين األكاديميين
والمؤسسات الدولية وغيرهم في مجال صناعة األدوية.
نظرة عامة على المبادرات:

صفحة ترويجية  -مبادرة األدوية المبتكرة  – 2الدعوة 21
العنوان الرئيسي

مبادرة األدوية المبتكرة  – 2الدعوة 21

في طموحنا للمساهمة مع العلم والتكنولوجيا والخبراء في مكافحة كوفيد19-
(فيروس كورونا) ،نشارك بفعالية في المشاريع المشتركة الجارية .على سبيل
المثال ،انضممنا إلى دعوة "المسار السريع" التي بدأتها مبادرة األدوية المبتكرة
التابعة لالتحاد األوروبي .هذه الدعوة مفتوحة لتقديم المشاريع لتطوير
العالجات وأدوات التشخيص لتسريع تطوير العالجات المحتملة لـ كوفيد19-
(فيروس كورونا).

النص األساسي

صفحة ترويجية  -تطوير األجسام المضادة للفيروسات مع المركز األلماني
لألبحاث المعدية
العنوان الرئيسي

تطوير األجسام المضادة للفيروسات مع المركز األلماني لألبحاث المعدية

النص األساسي

في إطار الجهد الجماعي لمكافحة كوفيد( 19-فيروس كورونا) ،نشارك معرفتنا
ومجاالت خبرتنا من خالل التعاون الفعال مع المركز األلماني ألبحاث
األمراض المعدية .يهدف المشروع إلى تطوير األجسام المضادة أحادية النسيلة
المضادة للفيروسات لعالج كوفيد( 19-فيروس كورونا).

صفحة ترويجية  -الفحص الرقمي لمكتبتنا الجزيئية بأكملها
العنوان الرئيسي

الفحص الرقمي لمكتبتنا الجزيئية بأكملها

النص األساسي

في إطار عملية تطوير أدوية جديدة ،قام علماؤنا ببناء مكتبة واسعة تضم أكثر
من مليون مركب بمرور الوقت .من خالل سعينا لدعم مكافحة كوفيد19-
(فيروس كورونا) بكل القدرات العلمية في بوهرنجر إنجلهايم ،نجري شاشة
رقمية لمكتبتنا بأكملها .وبذلك ،نهدف إلى تحديد جزيئات صغيرة جديدة لها
نشاط ضد الفيروس.

صفحة ترويجية  -التحقيق في المركبات المضادة للفيروسات من البحوث
السابقة
العنوان الرئيسي

التحقيق في المركبات المضادة للفيروسات من البحوث السابقة

النص األساسي

نحن نفعل كل ما في وسعنا لتسريع تطوير العالجات المحتملة لـ كوفيد19-
(فيروس كورونا) .كجزء من جهودنا ،نحن نقوم بالتحقيق في نشاط مركبات

جزيئية صغيرة مختارة من أبحاثنا السابقة المضادة للفيروسات ضد السارس –
كوفي .2

صفحة ترويجية  -دعم الصين
العنوان الرئيسي

دعم الصين

النص األساسي

في بداية عام  ،2020تبرعنا لمؤسسة الصليب األحمر الصيني لشراء مواد
واقية طبية للمستشفيات في مدينة ووهان ومدن أخرى في هوبي .وهذا يساعد
الطاقم الطبي المحلي في الخطوط األمامية المشاركين في محاربتهم ضد كوفيد-
ضا 100000
( 19فيروس كورونا) لعالج المرضى بأمان أكبر .اشترينا أي ً
ق من ألمانيا وتم التبرع بها لتوفير الحماية للعاملين الطبيين في
قناع وا ٍ
المستشفيات حيث تم عالج مرضى االلتهاب الرئوي الناجم عن كوفيد19-
(فيروس كورونا) و بلغ إجمالي مساهماتنا مليون دوالر أمريكي.

صفحة ترويجية – مؤسسة بوهرنجر إنجلهايم للعطاء
العنوان الرئيسي

مؤسسة بوهرنجر إنجلهايم للعطاء

النص األساسي

تقدم مؤسسة بوهرنجر إنجلهايم للعطاء ،مقرها الواليات المتحدة وهي منظمة
غير ربحية مستقلة ،تبرعات مالية وتتبرع باألدوية الالزمة للمرضى بشكل
عاجل من خالل شركائنا من المنظمات غير الحكومية .أضافت بوهرنجر
إنجلهايم للعطاء سببًا جديدًا لبرنامج هدايا المطابقة الخاص بها لتزويد موظفيها
األمريكيين بمضاعفة تأثير العطاء الخيري للصندوق المستخدم لمنع انتشار
ضا
ومساعدة المتضررين من كوفيد( 19-فيروس كورونا) .تعمل المؤسسة أي ً
على زيادة كمية أو تكرار عبوات األدوية التي تستلزم وصفة طبية لجميع
األدوية المغطاة مؤقتًا للمرضى المؤهلين في الواليات المتحدة المسجلين في
برنامج مساعدة المرضى الخيري للتأكد من أن المرضى يمكنهم االستمرار في
االلتزام بالعالج الذي يحتاجونه لحاالتهم الطبية.

قسم  -متخصصو الرعاية الصحية
العنوان

متخصصو الرعاية الصحية

نسخة
المقدمة

عن في إطار مواجهة كوفيد( 19-فيروس كورونا) ،ينبغي على الجميع تعديل
حياتهم الخاصة والمهنية وقد يصعب القيام بذلك .هذا ينطبق بشكل خاص على
المتخصصين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

النص األساسي

تلتزم مؤسستنا بأكملها بضمان استمرار توفر عالجاتنا وكذلك دعم
المتخصصين في الرعاية الصحية باألدوات والموارد والمعلومات الالزمة.
اآلن ،وأكثر من أي وقت مضى ،ندرك أنه من المهم إبقاء قنوات التواصل
مفتوحة ولكننا نريد ونحتاج إلى توخي الحذر ،وبالتالي سنستفيد من القنوات
الرقمية واالفتراضية للبقاء على اتصال.
لالستفسارات والدعم ،يرجى التواصل مع ممثلك المحلي أو مكتب بوهرنجر
إنجلهيم المحلي.
ضا التواصل معنا علىhttps://www.boehringer- :
يمكنك أي ً
ingelheim.com/contact-form
في نفس الوقت ،نريد مشاركة بعض الروابط السريعة المتعلقة بمعلومات حول
كوفيد( 19-فيروس كورونا) لمتخصصي الرعاية الصحية:


منظمة الصحة العالمية:

https://www.who.int/

 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها (الواليات المتحدة):
https://www.cdc.gov/

 الخدمة الصحية الوطنية (المملكة المتحدة):
 معهد روبرت كوخ (ألمانيا)https://www.rki.de/ :

https://www.nhs.uk/

ضا ورقة بها موارد موثوقة لك ولفريق
لدعم المناقشات مع مرضاكم ،نقدم أي ً
العمل لمشاركتها مع المرضى ومقدمي الرعاية.
 يرجى تحميل ورقة حقائق كوفيد – COVID-19 FACT ( 19
 )SHEETمن هنا.

>> صفحة ترويجية
صفحة ترويجية  -عمليات التوريد واإلنتاج
صفحة ترويجية  -التجارب السريرية لشركة بوهرينجر إنجلهيم

قسم  -عمالء صحة الحيوان
عمالء الصحة الحيوانية

العنوان
نسخة
المقدمة

عن الوضع الحالي غير مسبوق ونحن ندرك أن العديد من عمالئنا في البلدان
المتضررة يواجهون حاليًا العديد من التحديات في رعاية الحيوانات وضمان
استمرارية العمل .نريد أن نؤكد لعمالئنا دعمنا المستمر.

النص األساسي

ال يقوم فريق العمل للشركة اآلن بزيارات للعمالء وجها ً لوجه في البلدان
المتضررة ولكننا نبقى على استعداد للمواعيد واالجتماعات واالستشارات
والدعم عبر قنوات التواصل عن بعد بما في ذلك الهاتف والبريد اإللكتروني
واجتماعات الفيديو وما إلى ذلك .كما سيواصل فريق العمل للدعم الفني يتقديم
الدعم واالستشارات الطبية والفنية في المواقع عندما تكون هناك حاجة ماسة
لها وطبقا ً للمواقفة من قبل الجهات والسلطات المختصة.
لالستفسارات والدعم ،يرجى التواصل مع ممثلك المحلي أو مكتب بوهرنجر
إنجلهايم المحلي للصحة الحيوانية.
ضا التواصل معنا علىhttps://www.boehringer- :
يمكنك أي ً
ingelheim.com/contact-form
نلتزم بأن نظل شريكك الموثوق به في هذه األزمة .كما أننا ندرك خطورة
الوضع ونلتزم بالقيام بدورنا للحفاظ على صحة وسالمة الموظفين والعمالء
والمستهلكين والحيوانات.
لمزيد من التحديثات حول الوضع الحالي في مجال الصحة الحيوانية لدينا،
يرجى النقر هناhttps://www.boehringer-ingelheim.com/about-animal- :
health-business-unit/animal-health/customer-update-covid-19

>> صفحة ترويجية
صفحة ترويجية  -عمليات التوريد واإلنتاج

صفحة ترويجية – أطالع عمالئنا على أحدث المستجدات :كوفيد 19 -
العنوان

أطالع عمالئنا على أحدث المستجدا :كوفيد 19 -

عن  18مارس 2020

نسخة
المقدمة
النص األساسي

في هذه األوقات المليئة بالتحديات وعدم االستقرار ،نحن في بوهرنجر إنجلهايم
لقطاع الصحة الحيوانية نهتم جميعًا بصحة وسالمة موظفينا وعمالئنا
والحيوانات أكثر من أي شيء آخر .لدينا أولوية قصوى لمواصلة تزويد عمالئنا
بالمنتجات التي يحتاجونها ،يمكنك قراءة المزيد حول كيفية القيام بذلك في
األسفل الصفحة.
لحماية موظفينا والتخفيف من خطر انتشار الفيروس ،أوقفت بوهرنجر إنجلهايم
لقطاع الصحة الحيوانية السفر الدولي ألغراض العمل وأوصت جميع
الموظفين الذين يمكنهم العمل من المنزل بذلك .نحن نراقب الوضع عن كثب
ونقدم الدعم والتوجيه المستمر للزمالء في البلدان المتضررة .بينما نضمن
استمرارية العمل ،ونتبع تقييمات وتوصيات الخبراء الدوليين ،وال سيما منظمة
الصحة العالمية وكذلك السلطات المحلية.
عمليات التوريد
نواصل تزويد جميع المناطق بالمنتجات الخاصة بالثروة الحيوانية والماشية .ال
نواجه حاليًا مشاكل كبيرة في عمليات التوريد فيما يتعلق بالمواد التي يتم
الحصول عليها من البلدان المتضررة ولدينا رصيد من المخزون اآلمن لغالبية
منتجاتنا لعدة أسابيع ونراقب الوضع وتطوراته عن كثب بشكل يومي  .لدينا
ضا خطط قائمة ومجهزة لتفعيل خيارات بديلة للمصدر من أي مكان آخر في
أي ً
العالم  -إما من خالل طرف ثالث أو من خالل اإلنتاج الخاص.
نحن نسعى جاهدين للحفاظ على تشغيل شبكة التصنيع الكاملة لمواصلة توفير
المنتجات الطبية الالزمة للماشية والحيوانات األليفة .تشمل مجموعة التدابير
المتبعة التحكم في اإلنتاج وفقًا لظروف وقائية محددة ومطالبة الموظفين غير
المصنعين بالعمل من المنزل للحد من التعرض للفيروس وانتشاره .لدينا خطط
محلية لمكافحة األوبئة وخطط طوارئ تجارية محدثة في كل مكان ولكل عملية.
الخدمات والدعم
الوضع الحالي غير مسبوق ونحن ندرك أن العديد من عمالئنا في البلدان
المتضررة يواجهون حاليًا العديد من التحديات في رعاية الحيوانات وضمان

استمرارية العمل .نريد أن نؤكد لعمالئنا دعمنا المستمر .ال يقوم فريق عملنا
بزيارات للعمالء وجها ً لوجه في البلدان المتضررة ولكننا نبقى على استعداد
للمواعيد واالجتماعات واالستشارات والدعم عبر قنوات التواصل عن بعد بما
في ذلك الهاتف والبريد اإللكتروني واجتماعات الفيديو وما إلى ذلك .سيواصل
فريق عمل الدعم الفني تقديم الدعم واالستشارات الطبية في المواقع عندما تكون
هناك حاجة ماسة لها وطبقا ً للموافقة من قبل السلطات والجهات المختصة.
لالستفسارات والدعم ،يرجى التواصل مع ممثلك المحلي أو مكتب بوهرنجر
ضا التواصل معنا على:
إنجلهايم المحلي للصحة الحيوانية .يمكنك أي ً
https://www.boehringer-ingelheim.com/contact-form
نلتزم بأن نظل شريكك الموثوق به في هذه األزمة .نحن ندرك خطورة الوضع
ونلتزم بالقيام بدورنا للحفاظ على صحة وسالمة الموظفين والعمالء
والمستهلكين والحيوانات.
بوهرنجر إنجلهايم للصحة الحيوانية

