MBKE thông báo hỗ trợ túi thuốc F0 điều trị tại nhà
MBKE vẫn duy trì chương trình hỗ trợ túi thuốc điều trị F0 tại nhà.

Kính gửi Quý khách hàng,
Tính tới thời điểm hiện tại, cả nước đã vượt hơn 1 triệu ca nhiễm, trong đó TP. HCM ghi nhận 443.815 ca nhiễm. Những con số biết nói trên đã cho thấy
phần nào quy mô và tác động mà làn sóng Covid lần thứ 4 gây nên. Bây giờ đây, khi chúng ta đã đi qua những tháng ngày bão dịch căng thẳng để từng
bước chuyển sang trạng thái bình thường mới cùng với tỷ lệ tiêm vắc xin được phủ ở mức cao, tâm lý người dân đã phần nào bớt âu lo hơn. Tuy nhiên,
chúng ta vẫn cần phải luôn thận trọng với sức khoẻ của bản thân, gia đình và cộng đồng khi mà mỗi ngày chúng ta luôn ghi nhận thêm số ca nhiễm mới.
Trong thời gian vừa qua, thực hiện thông điệp “chống dịch như chống giặc” và hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Tài chính, UBCKNN trong việc chung tay ủng
hộ vật chất lẫn tinh thần để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, MBKE đã triển khai chương trình gây quỹ “TRADE & GIVE - STAY STRONG SAIGON”.
Theo đó, kể từ 01/08/2021 đến hết 31/10/2021, mỗi giao dịch của khách hàng, MBKE sẽ trích một phần doanh thu phí giao dịch của Công ty để đưa vào
quỹ “TRADE & GIVE - STAY STRONG SAIGON”. Điều này có nghĩa rằng, mỗi giao dịch khớp lệnh của khách hàng tại MBKE sẽ trực tiếp góp phần chung tay
cùng chúng tôi ủng hộ công tác phòng chống dịch của đất nước.
Sau 3 tháng triển khai, chúng tôi đã trích được gần 2 tỷ đồng vào quỹ “Trade & Give”. Ở giai đoạn 1 của dự án, MBKE đã thực hiện liên tục các hoạt động ý
nghĩa hỗ trợ người dân như: hỗ trợ thực phẩm để đưa hơn 1.200 người dân bị kẹt lại thành phố trở về quê hương, phối hợp với phòng khám đa khoa Đại
Phước và hiệp hội doanh nghiệp ở các quận để chuyển 1.500 túi thuốc F0 điều trị tại nhà đến người có nhu cầu, phối hợp cùng tạp chí Kinh tế Sài Gòn
chuyển 700 túi an sinh đến các quận huyện và trao tặng 300 túi an sinh đến Uỷ ban MTTQ TP. HCM.
Chúng tôi hy vọng thông qua những hành động nhỏ bé và thiết thực này có thể phần nào giúp xoa dịu và hỗ trợ kịp thời những khó khăn mà người dân
gặp phải. MBKE cũng xin chân thành cảm ơn những tấm lòng nghĩa tình chung tay vì cộng đồng của Quý khách hàng. Nếu không có những sự hỗ trợ này,
chương trình "TRADE & GIVE - STAY STRONG SAIGON" sẽ không thể nào thành công được.
Mặc dù mọi hoạt động của cuộc sống đang dần được quay trở lại, nhưng chắc chắn không thể nào bình thường được mà chỉ có thể là “bình thường mới”,
những nguy cơ lây nhiễm vẫn còn tồn tại. Chính vì thế, MBKE vẫn duy trì chương trình hỗ trợ túi thuốc điều trị F0 tại nhà. Nếu Quý khách hàng, người thân
hoặc bất kỳ ai có nhu cầu có thể liên hệ ngay với chúng tôi tại số Hotline của MBKE (028) 44 555 8888 nhấn phím 1 hoặc 2 (Chương trình sẽ kết thúc khi
toàn bộ số lượng túi thuốc hiện có của MBKE được chuyển đi hết).
Xin kính chúc Quý khách hàng cùng gia đình sức khoẻ, bình an và hạnh phúc!

