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POLICJANCI WSPIERAJĄ AKCJE HONOROWEJ ZBIÓRKI KRWI
Data publikacji 23.11.2016

Piąta w tym roku akcja zbiórki krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych mazowieckiej
komendy zakończona. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz Zespół Prasowy KWP Radom. Odbyła się ona w
ramach akcji „Życiodajny krwioobieg". Krew oddawano także dzisiaj w Płocku i w ciągu ostatnich
dwóch dni na Śląsku. Tam policjanci oddali aż 30 litrów krwi dla osób potrzebujących, rannych i
chorych. Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic dwukrotnie
zaparkował przed policyjnymi jednostkami w Katowicach i Bielsku-Białej. Akcja przyciągnęła
kilkudziesięciu honorowych dawców.
Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. K. Vietha w Radomiu stawili się funkcjonariusze
operacyjni, w tym z Centralnego Biura Śledczego Policji, a także mundurowi z SPPP w Radomiu oraz liczne grono
pracowników cywilnych. Stało się tradycją, że jako pierwsi krew oddają wiceszefowie policyjnych związków na
Mazowszu: Rafał Kruk oraz Robert Król, a także Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu. Dzisiaj przed
komendą udało się zabrać prawie 14 litrów krwi. W tym roku mundurowi oddali już prawie 70 litrów krwi.
Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są
świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji
to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo
jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.
Oddana dzisiaj, przez policjantów i pracowników cywilnych KWP zs. w Radomiu krew, traﬁ m.in. do chorego
funkcjonariusza SPPP w Radomiu. Krew oddawano również w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku. Kto nie mógł oddać
krwi w Radomiu i Płocku mógł to także dzisiaj zrobić w Warszawie, gdzie zbiórkę zorganizował Zarząd Oddziałowy
NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.
* * *
W poniedziałek, 21.11.br., personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic stacjonował na
parkingu przed wejściem do katowickiej komendy wojewódzkiej. Wczoraj, 22.11.br., pracownicy cywilni oraz wszystkie
osoby odwiedzające komendę mogli honorowo oddać krew w bielskiej Wapienicy. W ciągu 10 godzin prowadzonej akcji
pod dwoma policyjnymi jednostkami krew dla osób potrzebujących, rannych i chorych oddały 62 osoby, łącznie niemal
30 litrów krwi.
Planowane są kolejne tego typu działania.

Zachęcamy wszystkich do oddania krwi. Można w ten sposób uratować komuś życie! To nic nie kosztuje. Aby oddać
krew: trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć co najmniej 50 kilogramów oraz posiadać przy sobie
dokument tożsamości ze zdjęciem. Przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. Każdy honorowy dawca
kwaliﬁkujący się do oddania krwi, może jednocześnie zostać honorowym dawcą szpiku.
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