
Informacje dla organizatorów akcji krwiodawstwa 

 

tel. 12 261-88-40  

w godz. od 07:30 do 15:00  

 

RCKiK w Krakowie zorganizuje wyjazdową akcję krwiodawstwa z wykorzystaniem  

mobilnego punktu poboru krwi lub w udostępnionych przez współorganizatora  

pomieszczeniach. Mamy do dyspozycji jeden mobilny punkt poboru krwi : ambulans 

używany jest wszędzie tam gdzie współorganizator nie może udostępnić pomieszczeń 

do poboru krwi. Przeprowadzenie akcji krwiodawstwa w miejscu pracy, nauki lub 

innym (Dom Kultury, Ośrodek Zdrowia, Parafia itp. 

 

Wytyczne dotyczące organizacji akcji krwiodawstwa:  

 

1. z wykorzystaniem mobilnego punktu poboru krwi:  

- należy uwzględnić wymiary autokaru : wysokość 4.0 metry, szerokość 3.5 metra, 

długość 12.5metra, ciężar 16 ton, rozstaw osi 6.5 metra, 20 metrów zasięgu przy 

zawracaniu, 5 metrów wolnej przestrzeni wokół ambulansu;  

- przed zatwierdzeniem akcji kierowca autokaru musi sprawdzić możliwość dojazdu 

do miejsca akcji (mosty, wiadukty, wąskie ulice itp.)  

- sprawdzić możliwość wjazdu i wyjazdu, zabezpieczyć miejsce postoju oraz zapewnić  

bezpieczne przemieszczanie się potencjalnych krwiodawców – obszar wokół autokaru 

około 5 metrów.  

- zapewnić dostęp do wody i toalety w celach sanitarno – higienicznych.  

 

2. w udostępnionych pomieszczeniach:  

- pomieszczenia lub jedno pomieszczenie muszą być przestronne, dobrze oświetlone,  

o łącznej powierzchni powyżej 40 m2 z dobrą wentylacją lub klimatyzowane;  

- z dostępem do prądu, wody i toalet;  

- należy uwzględnić usytuowanie w ciągu 1 pomieszczenia lub kilku kolejnych: 

rejestracji (stoliki + krzesła), stanowiska dla lekarza kwalifikującego (stolik + 2 

krzesła) – jeśli jest możliwość to wydzielić pomieszczenie, stanowisko do pobierania 

próbek do badań laboratoryjnych ( stolik +2 krzesła), stanowiska do pobierania krwi 

(3-5 rozkładane fotele – RCKiK ), wydawanie posiłków ( stolik + 1 krzesło dla obsługi 

+ duży stół i krzesła dla krwiodawców).  

Każde nowe miejsce akcji krwiodawstwa lub zmiana dotychczas wykorzystywanego 

wymaga akceptacji personelu fachowego (zespół złożony z pracownika Działu 

Dawców i Działu Pobierania) RCKiK w zakresie lokalizacji nowo udostępnionych 

pomieszczeń.  

 

W celu zorganizowania wyjazdowej akcji krwiodawstwa należy:  

1. skontaktować się z Sekcją ds. promocji i szkoleń zewnętrznych pod  

numerem tel. 12 261-88-40, mailowo promocja@rckik.krakow.pl  lub osobiście - 

Kraków, ul. Rzeźnicza11, IV piętro, pok. 4.1 - w godzinach od 07:30 do 15:00 lub 

kierownikiem / pielęgniarką koordynującą wybranego Terenowego Oddziału  – adresy 

i numery telefonów www.rckik.krakow.pl;  

mailto:promocja@rckik.krakow.pl


2. ustalić termin, podać czas trwania akcji, dokładny adres akcji, oraz dane kontaktowe 

do osoby odpowiedzialnej ze strony współorganizatora;  

3. współorganizator otrzymuje od RCKiK w Krakowie bezpłatne - w miarę 

możliwości - materiały promocyjne – ulotki, plakaty.  

4. Współorganizator zobowiązany jest do udostępnienia zainteresowanym akcją ulotek  

dotyczących kwalifikacji do oddania krwi. 


