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قنوات التواصل اإلجتماع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع 2020
09 August 2020 11:38:21

Q1  لوزارة الصحة ووقاية المجتمع؟ هل أنت من المتابعين لقنوات التواصل اإلجتماع 

Total responses : 78
Total skipped : 0

Q2  إذا كانت اإلجابة بنعم، ما هو تقييمك لما تنشرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع من رسائل
 توعوية وتثقيفية عبر قنواتها للتواصل اإلجتماع؟

Total responses : 75
Total skipped : 3
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Q3  مقترحاتك لتطوير تواجد وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر قنوات التواصل ما ه
  اإلجتماع؟

Total responses : 43
Total skipped : 35

زيادة البرامج التوعويه عن طريق التلفاز .1

ترجمة المنشورات ال لغة األوردو .2

SMS إرسال رسايل نصية .3

 االحظ المصداقية مع الجمهور ومجهود واضح بارك اله فيم .4

5. نه علهوية بصرية موحدة صحيح ل التصميم يعط ف رار األسلوب الفنهو تطوير المحتوى البصري .. ت األهم برأي
المدى الطويل يعط رتابة وترار .. يمن إضافة أكثر من أسلوب فن ف التصميم وإغناء الصفحات بأنواع أخرى " فيديو ..
إنفوغراف فيديو .. رسائل توعوية .. يوج

 االنتظام ف ارسال المعلومات بشل دوري .6

الترويج اكثر لخدمات الوزاره .7

ارفاق المحاضرات العلمية عل موقع الوزارة لالستفادة منها .8

زياده التوعيه بتطبيقات الهواتف .9

تنجحونا .10

فيديوهات لبعض المرض المتعافين من فيروس كورونا .11
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 شاكرين لم وعل جهودكم ولن نريد سياسات شاملة جديدة معتمدة من قبلم للمدارس لمنع تفش مرض كورونا .12

 االستمرار .13

 ال يوجد .14

مفيد .15

 مرحبا .16

سياق لخدمات الترجمة ه شركة مسجلة ف دولة اإلمارات،ونحن عل استعداد لتقديم خدمات مجانية لغاية شهر لل ما .17
يتعبق بمنشوراتم ف إطار التوعية للحد من كوفيد‐19 سواء شمل ذلك خدمات الترجمة أو التأليف باللغتين العربية واإلنليزية.
يمننا أيضاً أن نشمل اللغة الفرن

18. ما بقت حت م حين اخترتم المراكز الصحيه الشغاله ٢٤ ساعه. يعنالردود ولماذ كلباء خارج اهتمامت لماذا ال تردوا عل
 اصغر القرى ما اختيرت فقط كلباء خارج حسابات زارة الصحه وكان. صحة شعبها ال تهمها اى كأننا من كوكب اخر

بخصوص التبرع ف الدم يمن تشجيع الناس عل التبرع بالدم مقابل يحصل المتبرع عل فحص كوفيد 19 مجانا لمدة عام .19
متا ما حب انه يفحص للوزاره واتمن هالمقترح ينعرض عل المسوولين ف وزاره الصحه والف شر لجهودكم

تواجد وزارة الصحة وقاية المجتمع مهمة بدرجة كبيرة عبر قنوات التواصل االجتماع وذلك لمعرفة مستجدات االحداث .20
.الراهن وكيفية حلها ف نفس الوقت

اقتراح هو طرح اسئله الناس المتررة عن اي موضوع تطرحونه والجواب عليها تحت التغريدة ربما الفائدة تون للجميع .21
من خالل فقط زيارة الصحفة والنظر ف اسئلة الناس واجوبتم . نشر مجهودكم الطيب والمبذول ايضاً انتم من خط الدفاع
األول لتصدي لجائحة كورونا. حم اله ا

22. جميع الشائعات لعالج المرض ببوسترات توعوية هادفه ووضع البديل الطب الرد عل 

حلو .23

ال يوجد .24

 كل الجهود مشورة .25

 نتمن دايم تعطونا نصايح وتذكرونا بأهمية الوقاية وكيف نحم أنفسنا عشان بإذن اله ما يصيبنا كورونا، شرا .26

 اله يعطيم العافية يارب .27

تعملوا برامج فيها روح الفاهة وجوايز و بعد ذلك نوصل االرشادات و المعلومات بطريقة ناعمة للمشاهد و االستعانة .28
 باعالمين و ناس مصابين و تم شافهم

 اين اخبار و مبادرات مستشفيات و مراكز وزاره الصحه .29

 توثيق الحسابات وزيادتها لنشر الفائدة للناس .30

القيام بفديوهات تحسيسية .31

 اليوجد مقترحات .32

زيادة التنبيه والتوعية بشل أكبر، أنتم منصة مهمة جدا والثير يهتمون لتوجيهاتم، نحتاج شدة ف توعية الناس لسرعة زوال .33
.هذا الوباء باذن اله
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الرجاء عدم التركيز عل طبيب واحد فقط والسباب كثيرة ‐ تنوع االطباء يعط مصداقيه اكثر .34

 ف ظل جائحة كورونا لم يتم التركيز عل موظف خطوط الدفاع االول ف الميدان و ال يوجد ثيم واضح لالخبار .35

 مزيد من المفيد .36

مجرد اقتراح.. بتوفر شاشات توعويه مستديمه..ف كل مراكز التسوق البيره والموالت والمواصالت العامه .37

السماح لالطباء من مختلف المجاالت ممن تتوفر لديهم القدرة و الرغبة ف المشاركة و إثراء موقع الوزارة بالمعلومات .38
 المهمة الت تصب ف مجال تخصصهم

لماذا ال يتم تخصيص كادر تمريض متخصص للتفاعل مع الجمهور عبر منصات التواصل اإلجتماع ويشرفن ان اكون .39
من ضمن المختارين شرا لم

40. yus

 التعريف بالخدمات اللت تقدمها وزارة الصحة عن طريق فيديو توعوي .41

 زيادة البث الح (الفيديوهات) ألنها تؤثر بشل سريع عل الجمهور و يتم ايصال الرسالة بشل اسرع .42

نحن صدق دولتنا ف كل قرارتها وخاصه الرسميه مثل وزارة الصحه اقترح تهدئة الناس من قبلم واالعالن عن الحاالت .43
أسبوعيا وليس يوميا وأما الظهور يوميا وإزالة خانة الوفيات افضل ألنها التفيدهم بل نظرهم ووضع ف الموقع الحاالت المصداقيه
لمن يريد االطالع ألنها مصدر من


