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ދުނިޔގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19-ރޯގާ ދިވެހި ރާއްޖގައިވެސް ފެތުރުމުގެ ބިރު އޮތުމާއިއެކު ރާއްޖގައި މިހާރު
އޮތް ނާޒުކު ހާލަތައް ރިއާޔަތްކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ކުންފުނީގެ އިސްތިރާޖީ ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޕްލނާއި އެއްގޮތަށް އެމްޓީސީސީގެ
އެކި ޚިދުމަތްތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފްރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުން ގެއަށްނުގޮސް މަސައްކަތްކުރެވނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ .އެގޮތުން
ޕޑް ފެރީ ،މެޓްރޯ ބަސް އަދި
މިޕްލންގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެމްޓީސީސީއިން ފޯރުކޮށްދ އާންމު ފެރީ ،ސް ީ
ޕރަންޓްލައިން މުވައްޒަފުން ގެއަށް ނުގޮސް މަސައްކަތްކުރެވނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ
ޕރައިވެޓް ހަޔަރ ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ް
ް
ގޮތުން މނާ ގިމަތަ ( ހުޅުމާލެ -މާލެ ފެރީ ގިމަތަ) ފެންނާ ގިމަތަ (މާލ -ހުޅުމާލެ ފެރީ ގިމަތަ) އަދި ރާންނާ ގިމަތައިގައި (ވިލިނގިލި-
މާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލް) އައިސޮލޝަން ފެސިލިޓީތަކެއް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ .މި ފެސިލިޓީތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު މަޤްސަދަކީ ކުންފުނީގެ
މުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންގެ އާއިލާތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި މި ބަލި ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމެވެެ.
ކޮވިޑް 19 -ގެ ސަބަބުން މުޅި ރާއްޖެ ލޮކްޑައުން ހާލަތައް ގެނެސްފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން މިދަނީ ސަރުކާރަށް އެކި
ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އެގޮތުން ވިލިމާލގައި ދިރިއުޅ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިން މަލެއަށް ވަޒީފާއަށް ގެނެސްދިނުމަށް
ޝެޑިއުލްކުރާ ފެރީ ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު  07:00އިން ރގަނޑު  02:00އަށް މިދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ .އަދި
ވިލިނގިލި ،ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުގައި ދިރުއުޅ ރައްޔިތުންނަށް މުދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތްވެސް ލޮކްޑައުން ހާލަތުގައި މިދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ނޝަނަލް ޑިޒާޒްޓަރ މެނޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީއަށާއި މޯލްޑިވްސް ނޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ބނުންވާ އެކިކަހަލަ ލޮޖިސްޓިކް
ޕޓް ފޯރުކޯށްދިނުމުގައި ކުންފުނީގެ އުޅަނދުތަކާއި ވެހިކަލްތަކުގެ އެހީތެރިކަން މިދަނީ ފޯރުކޯށްދެމުންނެވެ .އެގޮތުން އިސްވެދެނެނެވުނު
ސަ ޯ
މުއައްސަސާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރގައި މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް 19-އަށް ޝައްކުކުރެވ ފަރާތްތައް އައިސޮލޝަން
ފެސިލިޓީތަކަށް ކަންޑުމަގުން ގެންގޮސްދިނުމާއި ،އައިސޮލޝަން ފެސިލިޓީޒްތަކަށް ބނުންވާ މުދާ ކަނޑު މަގުން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަދި
ޕރަންޓްލައިންގައި ކުންފުނީގެ
ޕޓް ހިމެނެއެވެ .އިސްވެދެންނެވުނު މިޚިދުމަތްތަކުގައި ް
އެއްގަމު މަގުން ދެވ އެކިކަހަލަ ލޮޖޮސްޓިކަލް ސަ ޯ
 40މުވައްޒަފުންދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންެނެވެ.

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތުގެ އިތުރުން ކ .ތިލަފުށީގައި މިކުންފުނިން ހިންގާ ބޯޓްޔާޑުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް
މިދަނޑިވަޅުގައިވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަޤުސަދުގައި 120
މުވައްޒަފުން ކ.ތިލަފުށީގައި މިވަގުތު ވަނީ ސްޓޝަންވެފައެވެ .އަދި ރާއްޖގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން މިކުންފުނިން
ކުރިއަށްގެންދާ އެކި ކަހަލަ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއު ތަކުގެ ސައިޓްތަކުގައި ކުންފުނީގެ އެތަކެއް މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބީ އާއިލާއާއި
ދުރުގައި ޤައުމީ ޚިދުމަތުގައިކަން ފަހުރުވެރިކަމާއިއެކު މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމަވެ.
ޕގެ ދަށުން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް 19-އަށް
އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ކޮވިޑް 19-އަށް ތައްޔާރުވުމައްޓަކައި އެކުލަވާލި އެސް.އޯީ .
ފައްސިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،އެ މުވައްޒަފަކު ދާނީ ކަމާބެހ ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމްތަކުގެ ތެރެއަށެވެ .އަދި މިއީ
ކުރިމަތިވެދާނެ ހާލަތެއްކަން ބަލައިގަނެ ،މިކަމަށް ކުންފުނިން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މި ފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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