رودز فور اليف نظمت دورة لقوى األمن عن سبل مواجهة كورونا والوقاية

نظمت جمعية "رودز فور اليف" دورة لقوى األمن الداخلي حول سبل الوقاية من فيروس "كورونا" وطرق
مواجهته في حاالت اإلصابة.
وشارك في الدورة عشرة ضباط من الوحدات الطبية في قوى األمن في عرمون وصيدا وبيت الدين وجبل
لبنان وزحلة والنبطية وجونية ،ونظمت في معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي بشراكة استراتيجية مع
البنك اللبناني للتجارة ) (BLCوالمركز الطبي للجامعة األميركية في بيروت.
وأوضحت رئيسة الجمعية زينة قاسم أن المشاركين في الدورة "اطلعوا على أحدث المعلومات المتعلقة بوباء
كورونا اضافةً الى كل اإلجراءات واإلرشادات التي تصدر تباعا ً عن منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة
اللبنانية".
وأكدت قاسم التزام الجمعية "تزويد كل المؤسسات األمنية في لبنان بهذه المعلومات التي تسهم في انقاذ
األرواح ألن المطلوب في حالة الوباء التدخل المناسب والسريع وتوفير كل فرص النجاة للمصابين".
كذلك ت ّم تسجيل الدورة على الفيديو ليتاح لقوى األمن الداخلي استعمال المعلومات المصورة في برامج
التدريب الداخلية ما يتيح انتشارها على أوسع نطاق بين جميع الضباط والعناصر.

Roads For Life Trains ISF Members On Coronavirus

Roads for Life (RFL) organized training sessions for the Internal Security Forces (ISF) on the
different means of preventing and fighting the coronavirus in the event of an infection.
Ten members of the medical units of the ISF in Aramoun, Saida, Beiteddine, Zahle, Nabatieh,
Jounieh and Mount Lebanon took part in these sessions which were held in the Institute of
Finance Basil Fuleihan, in partnership with BLC Bank and AUBMC.

RFL president Zeina Kassem explained that the participants “are now aware of the most recent
information about the coronavirus and all the guidelines and measures emanating from the World
Health Organization (WHO) and from the Lebanese Ministry of Public Health”.

Mrs. Kassem stated that RFL is committed to “providing this life-saving information to all the
security institutions in Lebanon, because it is important to take prompt and appropriate action in
the event of an infection and to increase the chances of survival of the patients”.
The training sessions have also been filmed in order to allow the ISF to use the videos during
internal training programs, which will contribute in spreading the information to the largest
number of members.

