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W najbliższy czwartek (28.05.2020) w Cieszynie odbędzie się akcja honorowego
krwiodawstwa z WOT-em. Zainteresowani będą mogli oddać krew na terenie II LO im. A
Kopernika (Plac Wolności 7b) w Cieszynie w godzinach 8:00-14:00.

W czwartek, 28 maja 2020 r. 133 Batalion Lekkiej Piechoty w Cieszynie we współpracy z Wojewódzkim Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Katowicach organizuje akcję honorowego krwiodawstwa, która jest
wyjściem naprzeciw potrzebom wsparcia lokalnej społeczności. Krew można oddać na terenie cieszyńskiego „Kopera”
od 8:00 do 14:00.
Krew jest potrzebna zawsze, na stronie RCKiK w Katowicach (link tutaj) można sprawdzić, jak wyglądają zapasy.
Aktualne wskazania są jednoznaczne, stan niektórych grup jest alarmująco niski - Pragnę nadmienić, że wyżej
wymieniona akcja służyć ma zabezpieczeniu żywotnych potrzeb lokalnej społeczności - zaznaczył ppłk
Sławomir Kożuch, dowódca 133 Batalionu Lekkiej Piechoty w Cieszynie.
Jak oddać krew w czasach pandemii? Poniżej wytyczne:
- Osoby z temperaturą powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się z
lekarzem rodzinnym (temperaturę należy zmierzyć przed wyjściem z domu),
- We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej kwalifikacji. Krwiodawca wypełnia tam

wstępną ankietę, dezynfekuje ręce, a każdemu dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po
wstępnej kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na dotychczasowych
zasadach),
- Krew może oddać osoba, która m.in. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza granicami RP, której temperatura
ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w
ciągu ostatnich 14 dni nie miała kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze względu na
obecną sytuację epidemiologiczną krew oddaje się bez osób towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi
zachowują niezbędny odstęp: 1-1.5 metra. Każdy Krwiodawca otrzymuje maseczkę, rękawiczki oraz długopis.
O tym, że krew jest potrzebna, również w czasie pandemii pisaliśmy tutaj.
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