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Informacje  dla  Organizatora akcji  honorowego Krwiodawstwa organizowanej  

w pomieszczeniu 

 

     

I. Warunki wymagane dla pomieszczenia do celów ekipowego poboru krwi  

1. Odpowiednia powierzchnia umożliwiająca komunikację dawców i personelu (> 70m2) 

2. Odpowiednio wydzielone miejsce do badania lekarskiego zapewniające prywatność 

    dawcom (parawanem na sali, który przywozi ekipa lub oddzielnie wydzielony w pobliżu    

    gabinet lekarski) 

3. Sprawne gniazdka o zasilaniu 230V ( przynajmniej 2-3) 

4. Internet poprzez dostęp: - bezpośrednio przez gniazdko RJ-45 

                                      - bezpośrednio poprzez sieć radiową WI-FI  

                                      - przez modemy sieci komórkowej operatorów T- Mobile 

5. Oświetlenie, temperatura (opt. 18-24Co), wentylacja -  odpowiednie do prawidłowego  

    pobierania krwi i zapewnienia Krwiodawcom komfortu 

6. Dostęp do sanitariatów o odpowiedniej czystości (ciepła woda, mydło, papier toaletowy)  

7. Czystość pomieszczenia – zmywalna powierzchnia podłogowa i/lub ścienna 

8. Odpowiednia ilość stołów i krzeseł do wypełniania ankiet dla Krwiodawców (min.3 stoły i  

    8-10 krzeseł) i dla ekipy RCKK Rzeszów (10-12 stołów i 15 krzeseł) 

9. Konieczne jest zabezpieczenie miejsca parkingowego dla karetki z przyczepką możliwie  

    najbliżej wejścia 

 

II. Odpowiedzialność Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w 

Rzeszowie 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie odpowiada za dojazd              

i obsługę medyczną związaną z poborem krwi, dostarczenie materiałów promocyjnych 

(plakaty, ulotki) oraz za powiadomienie w możliwie najszybszym terminie o odwołaniu akcji.  

 

III.  Odpowiedzialność i tryb postępowania Organizatora - Instytucji lub osoby z 

inicjatywy której, organizowana jest akcja oddawania  

 telefonicznie ustala termin i godziny trwania akcji, który zostaje wstępnie dla 

Organizatora zarezerwowany, kontakt: 

-  tel. 17 867 20 30 w.63, 603 604 317  

      - przesyła pismo potwierdzające wolę zorganizowania akcji, podaje miejsce, termin,     

        godziny akcji, 

 Organizator zobowiązany jest wybierać takie miejsce organizowania ekipowego poboru 

krwi, w którym jest zapewniony bezpośredni dostęp do internetu przez gniazdko RJ-45 

lub poprzez sieć radiową WI-FI jako pewny dostęp do bazy Banku Krwi, gdyby modemy 

sieci komórkowej operatorów T- Mobile w posiadaniu ekipy RCKK Rzeszów nie miały 

łączności   

 obowiązkowo zapewnia dostęp do czystych toalet oraz bezpieczeństwo podczas trwania 

akcji 



 w miarę możliwości zapewnia dostęp do zasilania 230V  

 uzyskuje i przechowuje pisemne pozwolenie od właściciela budynku (jeżeli sam nie jest 

kompetentny, decyzyjny) na użyczenia Sali celem pobierania krwi, które to dokumenty 

przesyła na życzenie Inspektora ds. Promocji do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Rzeszowie faxem – 17 867 20 37 lub pocztą  

 promuje akcję krwiodawstwa na pobliskim terenie (materiały może odebrać w RCKK 

w Rzeszowie), 

 każde pomieszczenie, w którym będzie organizowana akcja pobierania krwi wymaga 

wcześniejszej akceptacji Inspektora ds. Promocji Honorowego Krwiodawstwa 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 

 Organizator jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Regionalne Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie o odwołaniu akcji, 

 Dodatkowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z Sekcją Promocji i Marketingu 

Honorowego Krwiodawstwa tel.17 867 20 30 wew.63, 603 604 317  

 


