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Grandstream firma parceria com a MAP International e a 
Wuhan United para doar 1,6 milhão de máscaras médicas 
para hospitais na China 
 

 
 
Boston, MA, EUA UU. - Sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 - A Grandstream anunciou hoje que fez 
parceria com a MAP International e a Wuhan United para entregar 1,6 milhão de máscaras médicas 
a dezenas de hospitais chineses que combatem o coronavírus. 
 
Graças ao esforço da Grandstream com a MAP International e a Wuhan United, bem como a 
parceria anunciada anteriormente com a Direct Relief e a Wuhan United, mais de 2,6 milhões de 
máscaras médicas foram doadas e enviadas para a China desde janeiro. 
 
"Estamos honrados em trabalhar com Wuhan United e MAP International para apoiar os hospitais da 
linha de frente da China", disse David Li, CEO da Grandstream. "Grandstream é uma corporação 
socialmente responsável e estamos comprometidos em contribuir com os esforços de assistência global 
para combater conjuntamente o grave surto de vírus na China". 
 
A Wuhan United é uma organização sem fins lucrativos com sede em San José, focada na 
distribuição de materiais e equipamentos para alívio de desastres aos hospitais chineses mais 
afetados pelo coronavírus. Com a ajuda de uma ampla e eficiente rede de voluntários dedicados na 
China, doadores corporativos, inúmeros doadores individuais e grandes organizações de ajuda 
humanitária, a Wuhan United entregou mais de 1 milhão de equipamentos de proteção individual 
nos hospitais mais afetados da China desde janeiro de 2020. 
 
"Estamos profundamente gratos pelo apoio que recebemos da MAP International e da Grandstream 
Networks", disse Tom Gon, fundador e presidente da Wuhan United. "Esperamos promover nossa 
parceria com eles e fornecer suprimentos médicos mais urgentes para os hospitais que precisam". 
 
A MAP International, uma organização global de saúde sem fins lucrativos sediada na Geórgia, 
fornece remédios e suprimentos de saúde para aqueles que precisam em todo o mundo, para que 
possam experimentar a vida ao máximo. Em janeiro de 2020, o MAP transportou 120 paletes de 
máscaras cirúrgicas e equipamentos de proteção para hospitais chineses afetados pelo 
coronavírus. 
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"A MAP International agradece aos nossos parceiros corporativos por nos ajudar a responder ao surto de 
coronavírus", disse Steve Stirling, presidente e CEO da MAP. "Ajudar as pessoas em seu momento de 
necessidade é o que a MAP International faz há mais de 65 anos e temos a honra de ajudar na China." 
 
Clique aqui para ler o anúncio oficial da Wuhan United. 
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