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Wskazówki jak przygotować Akcję Oddawania Krwi 
 
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (RCKiK) może 
przeprowadzić akcję oddawania krwi w pomieszczeniach zakładu pracy, szkoły i innych 
organizacji, aby zapobiec sytuacjom, kiedy brakuje krwi dla chorych na Dolnym Śląsku. 
 
RCKiK zapewni pomoc w zaplanowaniu akcji oddawania krwi, szczególnie materiały 
informacyjne dotyczące krwiodawstwa i kwalifikacji dawców. 
 
Minimalna ilość dawców, od której możemy przeprowadzić akcję to 25 chętnych do oddania 
krwi. Zobacz informator pt. „Organizacja Twojej akcji oddawania krwi” po wskazówki i pomysły 
dotyczące rekrutacji przyszłych krwiodawców. 
 
Optymalne godziny do zaplanowania akcji są między 8:00 a 14:00. 
 
Aby zarezerwować datę i godzinę przeprowadzenia akcji należy skontaktować się z Działem 
Metodyczno-Organizacyjnym RCKiK tel. 071/371-58-19, email: metorg@rckik.wroclaw.pl 

RCKiK zapewnia 
• Cały personel oraz łóżka i sprzęt potrzebny do pobierania krwi 
• Poczęstunek dla dawców – kawa, herbata, sok 

Warunki lokalowe wymagane do przeprowadzenia akcji 
• Duże pomieszczenie ok. 70m2, lub 2-3 mniejsze pomieszczenia, lecz przynajmniej jedno 

wielkości 25m2, z dobrym oświetleniem i wentylacją. Pomieszczenia powinny być uprzątnięte 
przed przyjazdem ekipy z RCKiK. 

• Przynajmniej 6 stołów i 12 krzeseł. Akcje powyżej 100 dawców wymagają przynajmniej 8 
stołów i 25 krzeseł. 

• Przynajmniej jedna osoba jest potrzebna przed i po akcji oddawania krwi do pomocy przy 
ustawieniu i złożeniu sprzętu. Organizator, lub jego przedstawiciel, powinien spotkać się z 
ekipą z RCKiK tuż po przyjeździe, by przedstawić plan lokalowy oraz być stałym kontakcie z 
pracownikami RCKiK. 

• Dostęp do 6 gniazdek elektrycznych. 
• Miejsce parkingowe dla samochodu transportowego z RCKiK. 
• Dostęp do toalet dla dawców i pracowników RCKiK. 
 
UWAGA: W pomieszczeniach dla dawców palenie jest zabronione. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo, nie można wprowadzać dzieci do miejsc gdzie oddaje się krew. 

Reklama 
Aby rozreklamować organizowaną akcję oddawania krwi wykorzystaj: 
• ulotki 
• plakaty 
• informacje prasowe do lokalnych mediów 
• lokalne stacje radiowe 
• znaki wskazujące miejsce akcji 

Wymagania dla dawców i dodatkowe informacje 
Zobacz informatory: „Kto może być dawcą krwi?” i „Organizacja Twojej akcji oddawania krwi”. 
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