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Radom, dnia 18 marca 2020r.

Szanowni Dyrektorzy Szkół
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha
w
Radomiu,
w
związku
z
zaistniałą
sytuacją
epidemiologiczną
zwraca się z APELEM o ODDAWANIE KRWI.
Szanowni Państwo wszyscy zmagamy się z poważnym zagrożeniem, którego
skutkiem jest również radykalny spadek Dawców Krwi, co stanowi realne niebezpieczeństwo
dla pacjentów szpitali oczekujących na zaplanowane, bądź też konieczne do wykonania
zabiegi operacyjne. Nie zapominajmy, że krew jest niezastąpionym lekiem w leczeniu chorób
układu krwiotwórczego, a jedynym jej "wytwórcą" jest człowiek.
Dlatego też zwracamy się również do Państwa z ogromną prośbą o POMOC
w rozpropagowaniu naszych apeli, za pośrednictwem E-Dziennika LIBRUS, celem dotarcia
do jak największej liczby potencjalnych Krwiodawców, których dużą część stanowią między
innymi uczniowie szkół. Krwi brakuje w całej Polsce-skutki jej niedoboru są już odczuwalne,
a to dopiero początek trudnej walki z zagrożeniem.
Szanowni Państwo, wszyscy jesteśmy teraz przed wielkim testem odpowiedzialności.
Lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, policja, wojsko i wiele innych zawodów zdają
najtrudniejszy egzamin w życiu. Jednak pomoc Honorowych Krwiodawców jest
niezastąpiona. Dlatego PROSIMY o włączenie się do naszej akcji.
Ze swojej strony deklarujemy możliwość zorganizowania zbiórki krwi w mobilnym
punkcie-ambulansie, którą możemy zorganizować, z Państwa pomocą, po np.wcześniejszej
deklaracji kilku, kilkunastu chętnych osób. Ponadto zapraszamy do oddawania krwi
do naszego Centrum w Radomiu, ul. Limanowskiego 42 oraz do Grójca, gdzie od 24 marca
(w dni powszednie) będziemy dostępni w mobilnym punkcie –ambulansie, w godz.8.15-12
przy ul. Piotra Skargi/przy Parku Miejskim.

Poniżej Informacje,
które mogą być bardzo istotne dla potencjalnych Dawców.
Wszystkich PRZEBYWAJĄCYCH w RCKiK w Radomiu oraz oddających KREW
podczas akcji wyjazdowych PROSIMY
o PRZESTRZEGANIE ustalonych ZASAD w trosce o NASZE WSPÓLNE
BEZPIECZEŃSTWO!!!
W związku z sytuacją epidemiologiczną wywołaną zakażeniem koronawirus SARS-CoV-2,
który wywołuje chorobę COVID-19, RCKiK w Radomiu informuje,
że bezwzględnie przestrzega wszelkich zaleceń dotyczących higieny i dezynfekcji oraz
ochrony osobistej dla pracowników Centrum oraz osób przychodzących.

ZAPRASZAMY do ODDANIA KRWI jeśli:


JESTEŚ ZDROWY (BEZ OBJAWÓW INFEKCJI/PRZEZIĘBIENIA)



NIE PRZEBYWAŁEŚ W CIĄGU OSTATNICH 14 DNI POZA GRANICAMI
KRAJU



NIE MIAŁEŚ KONTAKTU Z OSOBĄ, U KTÓREJ POTWIERDZONO
ZAKAŻENIE KORONAWIRUSEM COVID-19
UWAGA!
W ZAISTNIAŁEJ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ PROSIMY
O PRZYCHODZENIE BEZ OSÓB TOWARZYSZĄCYCH
Z góry serdecznie dziękuję za przychylność i zrozumienie do naszych działań.

Osoba do kontaktu
Katarzyna Stanios

tel. kont: 48/340 10 49
502 218 720

Z poważaniem
Dyrektor
Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Radomiu
Dominik Purgal
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