PUNKTY ZBIÓRKI POMOCY DLA UKRAINY
Nazwa obiektu

Adres

Telefon kontaktowy

Gminny Ośrodek Kultury
w Bojadłach

66-132 Bojadła
ul. Boczna 1A

68 352 34 40
531 951 760

Remiza OSP
w Klenicy

66-133 Klenica
ul. Piaskowa 2

570 400 159

LISTA NIEZBĘDNYCH PRODUKTÓW I ŚRODKÓW
Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym
na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).
Odzież i okrycie:
 Śpiwory, koce zwykłe i termiczne,
 Materace, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 Płaszcze przeciwdeszczowe
Środki higieny i czystości:
Z pozyskanych informacji wynika
 Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
że jeszcze są potrzeby w zakresie:
 Dezodoranty
 Pasta do zębów, szczoteczki do zębów
 Grzebienie
 Konserwy i żywność "instant"
 Bielizna damska, męska, dziecięca
( tzw. Chińskie zupki)
 Podpaski
 Pampersy
 Koce, śpiwory, karimaty,
 Pieluchy dla dorosłych
 Środki i materiały opatrunkowe,
 Papier toaletowy i ręczniki papierowe
apteczki, leki przeciwgorączkowe
 Ręczniki (w tym z mikrofibry)
i przeciwbólowe,
 Worki na śmieci
 Środki dezynfekujące/alkohol do dezynfekcji
 Latarki, baterie (nowe), świece,
 Maski filtrujące lub jednorazowe
zapałki
Żywność:
 woda
 Naczynia jednorazowe.
 żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy,
 konserwy,
 makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło
Inne:
 Zapałki, baterie, powerbanki
 Oświetlenie, w tym latarki, świece
 Zestawy pierwszej pomocy, podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane!






Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.), broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

NIE będą przyjmowane również LEKI I PRODUKTY LECZNICZE pochodzące ze zbiórek.
Zgodnie z decyzją KPRM leki dla Ukrainy mogą być przekazywane tylko i wyłącznie
po kontroli jakościowej przeprowadzonej przez Główną Inspekcję Farmaceutyczną.

