
 

Dołącz do Akcji Krwiodawstwa Hewlett Packard Enterprise  
20 czerwca w budynku Dominikanski ‘A’ 

 
Kampania oddawania krwi w Hewlett Packard Enterprise ma bardzo długą i piękną historię. 
Od dziesięciu lat nasi pracownicy wspierają lokalny bank krwi w RCKiK. Dwa lata temu po raz 
pierwszy zaprosiliśmy kolegów z Dominikańskiego by dołączyli do naszej akcji i spotkaliśmy się z 
bardzo pozytywnym odzewem, dlatego chcemy Was ponownie zaprosić na kolejną akcję, która 
odbędzie się wkrótce. 
 
Wiedziałeś, że około 450 ml krwi może uratować dwoje dorosłych osób lub nawet trójkę dzieci?  
 

Z tego powodu zdecydowaliśmy się kontynuować akcję i zaprosić Was do naszego biura w 
budynku Dominikański, aby jeszcze więcej osób mogło wziąć udział w tej szczytnej akcji.  
 
Sytuacja w bankach krwi jest trudna jak zawsze w wakacje i tuż po nich, brakuje wszystkich grup 
a w szczególności RH minus, dlatego jest to tak ważne, aby oddać krew.  
 
Zapraszamy na 4. edycję „Nie ma wakacji bez donacji”. 
 
Jak oddać krew? Zapisy na recepcji Hewlett Packard Enterprise na 5. piętrze w biurowcu 
Dominikański bud. A 

 
Kiedy oddać?  
Data: środa, 20 czerwca 
Czas: 09:30– 13:00 
Miejsce: HPE Customer Area, 5. piętro, Dominikanski bud. A 
 
Kto może oddać krew? Jeśli czujesz się zdrowy, ważysz ponad 50kg i chcesz pomóc innym, 
jesteś bardzo mile widziany! Cudzoziemcy potrzebują dokument tożsamości z polskim 
adresem zamieszkania oraz z numerem PESEL, a także muszą się płynnie posługiwać 
językiem polskim, aby samodzielnie wypełnić ankietę oraz odpowiedzieć na pytania lekarza 
(tego wymaga polskie prawo).  

 
Co trzeba zrobić przed oddaniem krwi?  

1. Zapisz się na akcję od 22 maja. 
2. Zjedz śniadanie!  
3. Akcja krwi odbędzie się 20 czerwca: 

• wpisz się do książki wizyt na recepcji HPE na 5. piętrze, 

• zarejestruj się u ekipy RCKiK i wypełnij formularz, 

• odbędziesz podstawowe badania medyczne, 

• oddasz krew, 

• otrzymasz słodycze, gadżety i odpoczniesz. 
 
Do zobaczenia 20 czerwca! 
 

HPE Make a Difference Blood Donation we współpracy z RCKiKWroclaw 


