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Aby było możliwe przeprowadzenie akcji honorowego pobierania krwi muszą być spełnione następujące
kryteria akceptacji pomieszczeń:
1. Pomieszczenia stacjonarne
 duże pomieszczenie około 70m2 lub 2 mniejsze pomieszczenia – w tym jedno przynajmniej
25-30m2
 pomieszczenia muszą posiadać dobre oświetlenie (w przypadku słabego oświetlenia dostęp do
dodatkowych lamp)
 pomieszczenia muszą posiadać dobrą wentylację – możliwość otwierania okien lub sprawną
klimatyzację
 pomieszczenia muszą być ogrzewane; wymagana temperatura w pomieszczeniu wynosi od +20°C
do +24°C
 jeżeli to możliwe osobne pomieszczenie dla lekarza na badania lekarskie. Miejsce przeznaczone
do badań lekarskich musi zapewniać prywatność dawcom (parawany lub roll-upy)
 dostęp do 3-6 gniazdek elektrycznych
 dostęp do bieżącej wody w pomieszczeniu lub w pobliżu
 dostęp do toalet dla krwiodawców i personelu
 pomieszczenia estetyczne, utrzymane w należytej czystości, z łatwo zmywalnymi powierzchniami
 w pomieszczeniach, w których odbywają się akcje pobierania krwi przebywają tylko osoby
oddające krew i personel. Organizator powinien zapewnić osobą oczekującym na rejestrację do
pobrania krwi osobne pomieszczenie
 pomieszczenia wyposażone w stoliki i krzesła (8 stolików i około 20 krzeseł)
 miejsce parkingowe dla samochodu RCKiK.
Po otrzymaniu zgłoszenia od organizatora z-ca kierownika DDP lub wyznaczona przez niego osoba
umawia się z organizatorem na przeprowadzenie oględzin miejsca ekipowego (w sytuacji gdy akcja
będzie organizowana po raz pierwszy).
Pomieszczenia, w których będzie odbywało się pobieranie krwi powinny być estetyczne, widne,
utrzymane w należytej czystości – przed przyjazdem ekipy z RCKiK pomieszczenia powinny być
uprzątnięte. Organizator powinien zapewnić warunki do bezpiecznego przemieszczania się krwiodawców
i względną ciszę zapewniającą dobrą komunikację między dawcą a personelem. Optymalne usytuowanie
pomieszczeń to parter lub I piętro. Możliwe jest też przeprowadzenie akcji pobierania na wyższych
kondygnacjach, jednakże konieczny jest wtedy dostęp do windy. Organizator powinien zapewnić co
najmniej 2 osoby (które nie będą oddawały krwi) do pomocy przy ustawieniu i złożeniu sprzętu.
Po zakończeniu każdej ekipy wyjazdowej personel myje i dezynfekuje blaty robocze w pomieszczeniach
zgodnie z SOP DZJ/07. Za każdym razem kiedy istnieje podejrzenie dowolnej kontaminacji
mikrobiologicznej należy również postępować zgodnie z SOP DZJ/07. Zabiera też ze sobą wszystkie
wytworzone odpady – komunalne i medyczne.
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2. Ambulans
Mobilny punkt poboru krwi – ambulans jest przystosowany do pobierania krwi pod względem
sanitarnym. Po każdej ekipie wyjazdowej personel dokonuje mycia i dezynfekcji zgodnie z SOP DZJ/07.
Kryteria akceptacji:
 miejsce parkingowe (wymiary autobusu długość 12m, szerokość 3m, wysokość 4m)
 bezpieczny wjazd i wyjazd ambulansu
 możliwość dojazdu autobusu uwzględniająca tonaż pojazdu – 16 ton
 dostęp do źródła prądu o napięciu 380V, 32A, przy czym brak dostępu do prądu nie jest
jednoznaczny z brakiem możliwości przeprowadzenia akcji – ambulans pracuje wtedy na
agregacie prądotwórczym
 bezpieczne i swobodne przemieszczanie się potencjalnych krwiodawców
 dostęp do toalet dla krwiodawców i personelu na cały czas trwania akcji pobierania krwi
 osobne pomieszczenie dla osób oczekujących na rejestrację do pobrania krwi i odpoczywających
po oddaniu.
3. Namiot
Kryteria akceptacji:
 zapewnienie odpowiedniego miejsca na postawienie namiotu. Powinno ono znajdować się w
takim otoczeniu, aby w połączeniu ze środkami ochronnymi ograniczyć do minimum ryzyko
zanieczyszczenia materiałów lub produktów. Miejsce musi być utwardzone – najlepiej beton,
asfalt
 zapewnienie miejsca parkingowego dla samochodu RCKiK
 zapewnienie dostępu do źródła prądu o napięciu 220V, 24A
 stworzenie warunków bezpiecznego i swobodnego przemieszczania się potencjalnych
krwiodawców
 zapewnienie dostępu do toalet dla krwiodawców i personelu.
 zapewnienie pomieszczenia
dla osób oczekujących na
i odpoczywających po oddaniu.

rejestrację do pobrania krwi

 realizacja ekipy w namiocie będzie zależna od prognoz pogody odnośnie ewentualnych opadów
deszczu.
Po skontrolowaniu pomieszczeń sporządzony zostaje „Protokół kwalifikacji pomieszczeń” (załącznik nr 8
do SOP DDP/PK/0), „Protokół kwalifikacji miejsca do poboru krwi w ambulansie lub namiocie”
(załącznik nr 18 do SOP DDP/PK/0) i przedłożony kierownikowi DZJ do zaakceptowania.
Jeżeli kierownik DZJ lub jego zastępca pozytywnie zaopiniuje pomieszczenia należy skontaktować się
z organizatorem w celu potwierdzenia przeprowadzenia akcji honorowego oddawania krwi.
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