Tình nguyện viên Sanofi giao lưu và tặng quà từ thiện cho học sinh
tỉnh Bến Tre
Ngày 23 tháng 3 năm 2012, các tình nguyện viên Sanofi từ khối nhà máy, văn phòng tại TP.HCM và nhân viên
kinh doanh tại tỉnh Bến Tre, Tiền Giang đã đến với các em học sinh trường tiểu học Hưng Khánh Trung A, huyện
Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, trong khuôn khổ lưu diễn vở kịch “Trận chiến Kỳ lạ” – thuộc chương trình Nhà hát
Khoa học do Quỹ Sanofi Espoir Foundation tài trợ. Đây là điểm diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn kịch kéo dài
hai tuần tại tỉnh Bến Tre.

Các tình nguyện viên đã tham gia giao lưu và trao tặng các em 600 phần quà bao gồm bánh sôcola, sữa, kẹo, bong
bóng và đặc biệt xà bông rửa tay nhằm góp phần khuyến khích các em nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh thân thể.
Tổng trị giá quà tặng hơn 10 triệu đồng do nhân viên Sanofi đóng góp thông qua đợt vận động của Phòng Truyền
Thông.

Trước đó, vào ngày 20 tháng 3 năm 2012, đoàn Sanofi đã đến giao lưu với các em học sinh trường Bình Khánh
Đông, xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam. Nhận xét về chương trình, cô Đinh Thị Huyền Trang, Phó Hiệu
trưởng nhà trường cho biết: “Cứ nhìn các em ngồi tập trung xem từ đầu đến cuối là biết các em thích vở kịch này
rồi. Sau khi xem kịch xong, chúng tôi sẽ cho các em làm bảng trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức các em học được;
đồng thời cũng sẽ thường xuyên nhắc nhở các em biết giữ gìn vệ sinh hàng ngày.” Còn với em Đỗ Hoàng Phúc, học
sinh lớp 4/1, “Nhân vật em yêu thích nhất là vi khuẩn thân thiện và em sẽ ăn yaourt nhiều hơn vì yaourt có chứa
nhiều vi khuẩn thân thiện tốt cho sức khỏe.”
Theo kế hoạch, vở kịch sẽ tiếp tục được đưa về các tỉnh vùng sâu vùng xa đồng bằng sông Cửu Long dưới hình thức
chiếu phim DVD. Đồng thời, các khóa tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế địa phương và tuyên tuyền giáo dục
sức khỏe tại chỗ cho phụ huynh và học sinh cũng tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới.
Nhà hát Khoa học là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động cộng đồng do Quỹ Sanofi Espoir Foundation (SEF),
thuộc tập đoàn Sanofi, tài trợ trong giai đoạn từ tháng 9.2011 đến tháng 9.2014. Phối hợp thực hiện bởi Đơn vị
Nghiên cứu lâm sàng đại học Oxford (OUCRU-VN), các Sở Y tế và Sở Giáo dục đào tạo, chương trình hướng đến
mục tiêu tăng cường nhận thức, truyền tải kiến thức về khoa học, những thông tin y tế quan trọng có tính thời sự
cho các khán giả là trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn; đồng thời trang bị cho cộng đồng kiến thức cơ bản về
các vấn đề sức khỏe, khơi dậy mối quan tâm của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về khoa học đời sống.

