Informacje dla współorganizatorów akcji pobierania krwi
– ekipy wyjazdowe

Szanowni Państwo,
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu serdecznie dziękuje HONOROWYM DAWCOM KRWI, a także
PROPAGATOROM i ORGANIZATOROM akcj oddawania krwi za wsparcie w realizacji idei honorowego krwiodawstwa, które jest
przykładem troski o losy innych ludzi, jest wsparciem i otuchą dla wszystkich oosób w najtrudniejszych chwilach życia.
Propagowanie honorowego krwiodawstwa przez różne środowiska jest najbardziej skuteczną metodą pozyskiwania krwiodawców.
Wyrażamy nadzieję, że postawa okazana przede wszystkim wobec ludzi chorych i cierpiących, którzy czekają na bezcenny i niezastąpiony
lek – KREW – znajdzie godnych naśladowców wśród całego społeczeństwa.
Dziękujemy wszystkim za życzliwość oraz za okazaną nam pomoc i zrozumienie, a przede wszystkim za aktywne uczestnictwo w idei
krwiodawstwa.

1. Jeśli chcesz zostać współorganizatorem akcji pobierania krwi w miejscu np. pracy, nauki lub
zamieszkania, zadzawoń lub napisz, a uzyskasz niezbędne informacje umożliwiające skuteczne działanie:
1.1. Dział Promocji Krwiodawstwa – tel. 746646316, e-mail: promocja@rckik.walbrzych.pl
1.2.Dział Dawców i Pobierania – tel. 746646338, e-mail: dpk@rckik.walbrzych.pl
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizuje ekipę wyjazdową – z wykorzystaniem Ambulansu lub udostępnionych pomieszczeń stacjonarnych oraz przenośnego sprzętu, który
zapewnia RCKiK.
2. Przeprowadzenie akcji pobierania krwi w miejscu pracy lub nauki jest możliwe po uzyskaniu zgody
osoby reprezentującej daną instytucję (np. Dyrektor, Rektor lub Prezes) – jeśli masz z tym problem zgłoś
to RCKiK – pomożemy tę trudność rozwiązać – tel 746646316 lub e-mail: promocja@rckik.walbrzych.pl
Po uzyskaniu zgody na organizację akcji pobierania krwi nawiąż współpracę z administracją budynku
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia akcji.
3. Przeprowadzenie akcji pobierania krwi możliwe jest:
 w udostępnionych pomieszczeniach
 należy wybrać te, które spełniają pewne wymagania, najważniejsze z nich to: dostęp do prądu,
widne, przestronne z możliwością otwierania okien lub klimatyzowane, mające łatwo zmywalne
powierzchnie, są czyste i estetyczne, w pobliżu znajdują się ogólnie dostępne toalety
 ponadto sezonowo możliwe jest organizowanie akcji pobierania krwi na świeżym powietrzu
(w namiotach) np. w parkach, na boiskach sportowych itp. – tego typu akcje wymagają
indywidualnego podejścia i wielu uzgodnień z naciskiem na bezpieczeństwo i godne warunki dla
Krwiodawców
 z wykorzystaniem Ambulansu przystosowanego do poboru krwi
 należy zapewnić utwardzoną powierzchnię postoju autobusu, sprawdzić możliwość wjazdu i
wyjazdu oraz stworzyć warunki bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się potencjalnych
Krwiodawców, zapewnić dostęp do toalet.
Szczegółowe wymagania zamieszczone są na stronie internetowej RCKiK w Wałbrzychu
http://www.rckik.walbrzych.pl
4. Każde nowe miejsce, gdzie nie były dotychczas organizowane akcje pobierania krwi wymaga
akceptacji fachowego personelu RCKiK po wcześniejszym umówieniu się z organizatorem. Wiele
sytuacji analizujemy indywidualnie i podejmujemy decyzje w oparciu o wymagania, które bezwzględnie
RCKiK musi realizować.
Powiadom o zamiarze zorganizowania akcji pobierania krwi jak największą liczbę osób w Twoim
środowisku, zorientuj się jakie jest zainteresowanie akcją, wybierz najdogodniejszy termin.
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 skontaktuj się z RCKiK (kontakt jw.) tu uzyskasz wszelką pomoc oraz niezbędne informacje.
Prosimy o kontakt min. 3 miesiące przed planowaną akcją
 pobierz ze strony internetowej RCKiK w Wałbrzychu www.rckik.walbrzych.pl formularz
„Zgłoszenie organizatora akcji honorowego oddawania krwi”, wypełnij i prześlij na adres:
promocja@rckik.walbrzych.pl / dpk@rckik.walbrzych.pl / faksem: 74 842 59 16 lub dostarcz
osobiście do siedziby RCKiK w Wałbrzychu ul. B. Chrobrego 31, 58–300 Wałbrzych. Zawarte w
nim informacje pomogą w sprawnej współpracy. Na prośbę współorganizatora przekazujemy
materiały promocyjne (plakaty, ulotki)
 po potwierdzeniu w RCKiK terminu i godzin akcji, na plakatach przekazanych przez RCKiK
wpisz datę, godziny oraz dokładną lokalizację akcji i porozwieszaj je, z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem w widocznych miejscach (np. przy główym wejściu, na tablicach informacyjnych
lub innych miejscach za zgodą ich właścicieli)
 jeżli osoba zarządzająca instytucją nie ma zastrzeżeń, akcję można nagłośnić w mediach
zawiadamiając, że jest ona otwarta także dla osób z zewnątrz. O fakcie tym należy powiadomić
RCKiK, gdyż zwiększy to być może zadeklarowaną liczbę Krwiodawców, a z naszej strony
wymaga przygotowania uwzględniającego frekwencję i godziny trwania akcji.
Istnieje również możliwość zainicjowania oddawania krwi przez zorganizowaną grupę w siedzibie
RCKiK lub na ekipach wyjazdowych. Aktualne adresy i godziny przyjmowania Dawców znajdziesz na
stronie internetowej www.rckik.walbrzych.pl. Prosimy o telefoniczne powiadomienie RCKiK o terminie
takiego przedsięwzięcia, co usprawni pracę i skróci czas oczekiwania na zakwalifikowanie do oddania
krwi.
Kontakt:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. B. Chrobrego 31
58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 63 16 lub 74 664 63 38
faks: 74 842 59 16
www.rckik.walbrzych.pl
e-mail: promocja@rckik.walbrzych.pl, dpk@rckik.walbrzych.pl
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