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Szanowni Państwo,

pandemia koronawirusa pochłonęła w Polsce 
już kilka tysięcy istnień ludzkich, a setki tysięcy 
osób zostały zakażone. W wielu przypadkach le-
karze podejmują heroiczną i dramatyczną walkę 
o ludzkie życie. Choć większość pacjentów udaje 
się uratować dzięki wysiłkom medyków, to jed-
nak rosnąca liczba zachorowań sprawia, że sytu-
acja stała się krytyczna. Nie wszyscy wiedzą, 
że każda osoba, która już pokonała koronawirusa, 
może wesprzeć zarówno personel medyczny, jak 
i chorych – poprzez oddanie swojego osocza. Ten 
wspaniały gest może uratować życie i oszczędzić 
tygodnie cierpień Waszym Bliskim, sąsiadom 
czy znajomym. Dlatego zwracam się z apelem 
do wszystkich ozdrowieńców, aby zapoznali się 
z materiałem zawartym w tej ulotce i oddali swo-
je osocze. Mieszkańcy naszego regionu wiele razy 
pokazywali, że w trudnych chwilach potrafią się 
jednoczyć i wzajemnie wspierać. Jestem przeko-
nany, że tak będzie i tym razem.
 Marcin Krupa
 Prezydent Katowic

Potrzebne osocze od osób, 
które wyzdrowiały 

po przechorowaniu COVID-19
 lub przebyły 

bezobjawowe zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2!



Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Katowicach 

zaprasza do oddania osocza 
wszystkie osoby, które chorowały 

na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze od ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które 
mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi 
zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Bardzo prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt 
z RCKiK w Katowicach wszystkie osoby, które spełniają 
poniższe warunki:
•	 przechorowały COVID-19, przeszły zakażenie SARS-

CoV-2 i zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe,
•	 są w wieku 18-65 lat,
•	 minęło 28 dni od zakończenia objawów lub 18 dni 

od zakończenia izolacji.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie 
wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania 
osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin 
i miejsce jego pobrania.

Numery telefonów dla ozdrowieńców 
dostępne od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.30 do 14.30:
Komórkowy – 726 227 229
Komórkowy – 607 619 718
Komórkowy – 607 678 519
Stacjonarny – 32 208 74 19
mail: ozdrowieniec@rckik-katowice.pl
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolec-
znictwa w Katowicach
ul. Raciborska 15 (wejście od ul. Kozielskiej)
40-074 Katowice


