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هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر وإنا هلل وإنا إليه راجعون.
ببالغ األسى والحسرة ينعى الالتحاد الدولي للبنوك المغفور له ان شاء هللا فوزي الشريف مدير
فرع البنك بمنزل بوزلفة .وبهذه المناسبة األليمة يتقدم رئيس مجلس االدارة والمدير العام و كافة
موظفي البنك بأحر التعازي وأخلص عبارات التعاطف مع أفراد عائلته سائلين هللا العلي القدير
أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان
لقد سعى االتحاد الدولي للبنوك منذ تفشي ظاهرة وباء الكرونا إلى اتخاذ جميع الوسائل والتدابير
الوقائية لحماية كافة الموظفين والحرفاء وحفظهم من أي سوء .وللغرض تم إنشاء لجنة طوارىء
تتابع يوميا الوضع العام في جميع مقرات العمل وتنسق بصورة مستمرة مع السلط الصحية و
السلط المشرفة على القطاع البنكي .كما حرص البنك أيضا على تشريك أهل االختصاص من
خالل تشريك واستشارة طبيب الشغل وأخصائيين في ميدان الصحة العامة.
وبناءا عليه تم إعفاء جميع الموظفين الحاملين ألمراض مزمنة والحوامل واالمهات المرضعات
من مباشرة العمل واإلبقاء عليهم في بيوتهم على أساس وقائي .في نفس السياق تم التقليص من
عدد الموظفين المباشرين لتجنب االكتظاظ واالزدحام والتقليل من شبح العدوى .كما تم اقتناء
عازل واقي تم وضعه وتوفيره بجميع فروع البنك مع توفير كمامات وقفازات وساءل معقم على
ذمة كل الموظفين والحرفاء .كما تم إعطاء التعليمات إلى جميع الفروع للحد من عدد الحرفاء
المتواجدين داخل المقر الي  2أو  3على أقصى تقدير و تكليف اعوان الحراسة بتنظيم عملية
الولوج الى الفروع عمال بهذا المقياس .كما تم التعاقد مع شركة مختصة تتولى مرة في األسبوع
تعقيم جميع المقرات والفروع مع إعطاء تعليمات تتعلق بتسهيل حصول الموظفين على رخص
وإجازات تفاديا لتفاقم الشعور أو اإلحساس بالقلق والحيرة.
وبالرغم من كل هذه التدابير الوقائية ،حصل ما كنّا نخشاه وأصيب المغفور له بهذا الوباء
الخبيث وتوفي على إثره .ال يمكن أن نعبر عن مدى لوعتنا وحزننا وأسفنا الشديد لفقدان أحد أبناء
المؤسسة االبرار وعن مدى وقع المصاب الجلل وصعب الفراق ونسأل هللا العلي القدير أن يسكنه
فسيح جنانه ويتغمده برحمته الواسعة وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

