
 

 

أوبر تقدم رحالت مجانية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي في القاهرة كجزء من 
 تعهدها العالمي

 القاهرة، مصر،
 0202يوليو  6

أعلنت أوبر اليوم عن تسهيل رحالت مجانية للركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في القاهرة، 
ً لمجهودات الحكومة  المصرية الحتواء الفيروس. وسيحصل الركاب على رحلتين مجانيتين من وإلى مركز ويأتي ذلك دعما

جنيه مصري للرحلة الواحدة، وستكون الرحالت  222لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، بحد أقصى 
 أغسطس. 5صالحة لالستخدام حتى 

ماليين رحلة مجانية ومخفضة لدعم أولئك الذين  22"بنقل ما يهم" لتسهيل  العالمي أوبر تعهدتأتي هذه الخطوة كجزء من 
يرغبون في الحصول على التطعيم، ودعماً للسلطات المحلية والمدن في سعيها لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وتم إطالق 

بادرة الرحالت المجانية سبع مرات في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ومن ضمنها المملكة العربية م
 السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ولبنان وباكستان، بالتعاون مع السلطات العامة ذات الصلة.

دائماً على تقديم الدعم للمجتمع بكل الطرق المتاحة. وكنا نعمل بال  : "نحن نعملعلق أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر قائالً 
هوادة منذ بدء انتشار الفيروس بهدف رئيسي في االعتبار؛ وهو المساعدة في حماية سالمة وصحة المستخدمين أثناء التنقل. 

كورونا المستجد دون القلق  وإطالق الرحالت المجانية يمكن أن يشجع المزيد من األشخاص على الحصول على لقاح فيروس
بشأن التنقل اآلمن والمريح من وإلى مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض، مما يدعم جهود الحكومة المصرية للحد من 

 انتشار الفيروس".

 ويستطيع الركاب حجز رحالتهم المسموحة من خالل اتباع الخطوات التالية:
 
 

 رسالة نصية أو بريد إلكترونياضغط على الرابط الذي سيصلك من أوبر عبر  .2
 اضغط "قبول القسيمة" .0
  ستظهر معلومات القسيمة بما في ذلك تاريخ االنتهاء، والوجهة .3
 ستظهر القسيمة تلقائياً في المحفظة على التطبيق .4
قم بالذهاب إلى الشاشة الرئيسية للرحالت لتحديد نقطة التحرك والوجهة، سواء لك أو لمن تقوم بالحجز له.  .5

 لتأكد من أن الرحلة تبدأ أو تنتهي في المركز المدرج بأرض المعارضويجب ا

أطلقت أوبر عدة مبادرات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في البالد. فقد عملت 
المة للسالشركة على تزويد العاملين في القطاع الصحي برحالت مجانية ومخفضة. كما قامت بتعزيز خصائص 

وطرح رسائل ضمن التطبيق لتذكير المستخدمين باتباع نصائح وتوجيهات هيئات الصحة العامة وذلك للمساعدة في 
 حماية كل من الركاب والسائقين.
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 نبذة عن أوبر:

 0222عام إن مهمة " أوبر " هي جعل عملية التنقل مريحة ووسائل المواصالت متوفرة للجميع في كل مكان. لقد بدأنا في 
سنوات وتقديم أكثر من مليار  7لحل مشكلة بسيطة وهي كيف يمكن الحصول على وسيلة مواصالت بنقرة زر؟ وبعد مضي 

مشوار بدأنا نتعامل مع تحديات أكبر مثل التقليل من االختناقات المرورية والتلوث في مدننا من خالل جعل عدد أكبر من الناس 
 تتنقل في عدد أقل من السيارات.

  

تتوفر خدمة أوبر في الشرق األوسط في عَمان، والبحرين، وبيروت، والدمام، ودبي، والدوحة، واسطنبول، وجدة، وكراتشي، 
مدينة في مصر: القاهرة الكبرى، واإلسكندرية،  22والهور، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنامة، والرياض، وفي 

ق، والغردقة، ودمياط، واالسماعيلية، وبورسعيد، والسويس باإلضافة إلى المنطقة والمنصورة، وطنطا، ودمنهور، والزقازي
الشرقية مع وجود خطط للتوسع في مدن أخرى في المنطقة. لتتمكن من طلب سيارة يجب على المستخدم أن يقوم بتحميل التطبيق 

ز، وبالك بيري أو من خالل التسجيل في المجاني على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، أو آي فون، أو ويندو
uber.com/app :للمزيد من المعلومات الرجاء زيارة .uber.com/cities 

 

 

 لمزيد من االستفسارات اإلعالمية:

 ماجد علي

01023331586 

maged.ali@publicistinc.com  
 

 


