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مدى الرضا عن منصات التواصل الرقمية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع 2021
01 June 2021 10:17:01

Q1  هل أنت من متابعين منصات التواصل الرقمية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع؟ 

Total responses : 101
Total skipped : 1

Q2  إذا كنت من المتابعين ، ما مدى رضاك عن ما تقدمة وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر
 منصات التواصل الرقمية ؟

Total responses : 98
Total skipped : 4
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Q3  مقترحاتك لتطوير التواصل الفعال بين الوزارة والجمهور وتطوير المحتوى عبر ما ه
 منصات التواصل الرقمية؟

Total responses : 58
Total skipped : 44

 الرد السريع عل الهواتف االرضية لالستعالم .1

يرج ربط جميع الموسسات الحومية و االتحاديةعند فحص كرونا ل معرفة االشخاص الذين تم فحصهم خالل فترة 7 ايام .2
االهداف 1 عدم ابراز فحص لمدير او المسؤل مع للعلم المدير او المسؤول لديه صالحية اذا تم الموظفون عملية الفحص خالل
فترة المحدد 2كشف االشخاص الذين يقو

 ال االن ال توجد اي مالحظات .3

لم اكن اعرف عن المنصات الرقمية، لهذا اقترح ان يتم الترويج والتسويق واالعالن عن الخدمات االلترونية بجودة افضل، .4
واستغالل وسائل التواصل االجتماع

االستجابة لتساؤالت المتابعين تتضمن معلومات غير حقيقية ال سيما فيما يتعلق بلقاح كوفيد وحجز المواعيد .5

ال يوجد مقترح .6

عندي مشلة مع الحصن و مع برنامج مفيد 19 دب. لم أتمن من تغيير الرقم الخاص ب عل البرامج. قمت بالثير من كلب .7
دون جدوي

ماشاء متطورين ف كل خدماتهم .8

سرعة االستجابة للمالمات الجمهور 24/7 .9

 تجاوب، إرشادات .10
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 يون ف دردشة .11

 تحس الخدمة .12

تجنيد طاقات وتخصيص كفاءات ..فشل تطبيق الحصن وكثرة مشاكله التقنية وعدم وجود طاقم تقن عل مدار الساعة لحل .13
 اشال الجمهور ينبغ ان يون درس وحافز

14. التواصل مع الشخص المعن وى او مالحظة اتمنعند طرح ش 

الشب .15

سهولة الوصول لم من خالل الغاء وتطوير وسائل الرد .16

الرد بسرعة عل االستفسارات .17

التواصل الفعال من افراد خدمة المتعاملين ، االجابه عل مالماتنا بخصوص حجز المطعوم حيث يتعذر علينا الوصل واحد .18
موعد عن طريق التطبيق

لتطوير التواصل الفعال يجب ان يوضع عل الموقع اإللترون للوزارة ارقام ومنصات دردشة فعالة علما بان الموجود حاليا .19
.ليس فعال وال استفادة منه البتة. يرج فحص ذلك بانفسم والتأكد من صحة ما أقول ومن ثم القيام اإلصالح الالزم وشرا

األمور جيدة .20

كثرة االعالنات التوعوية عبر وسائل التواصل االجتماع لغرض حث المجتمع عل المبادرة ألخذ التطعيمات ضد فيروس .21
 كوفيد‐19 و ارسال رسائل نصية عبر الهواتف المتحركة

مراجعة دقة المعلومات .22

23. ادر الصحال االعتناء.ب

 الترجمة باللفات المختلفة .24

25. ومن اصحاب المعان م االمتنان والتقدير منلذلك ل ودبلوماس ومل حرا جزيال لقبول التواصل بشمسا النور ش
والسمو ف االدارة الملية ف قصر زعبيل وباالنابة عن حضرت سيدي الفريق أول حاكم دب رعاة اله ( الشيخ محمد بن راشد
ال متوم ) ولن جزيال االحترام ع

Expo sharjah centre timing is wrong !اتاكد من المعلومات قبل شعرها .26

كل جديد وكل ش تقرره الوزاره ف ماينفع المجتمع والوطن نحن راضين عنه وجزاهم اله كل خير .27

 بالتوفيق انشاء اله .28

الشفافية والمصداقيه .29

30. 24 /7 Help desk

البد من التشديد عل متابعه دوريه كل فتره ال تقل عن ١٥ يوم لل من المقيمين داخل الدوله للحد من انتشار الفيروس .31

 جهودكم ممتازه ومشوره بارك اله فيم .32

 المزيد من النصائح الصحيه لصحة الناس كنظام االكل .33

واله دايما ف تفوق .34



٤

    I appreciate your effort on focusing in continuous improvement, but I have struggles with your
mohap website regarding job vacancies. I hope that you can make it more easier to apply for job
vacancies.thanx
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