PODZIĘKOWANIE
Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży składa gorące podziękowania
wszystkim darczyńcom, którzy w różnych formach wsparli Szpital w walce z pandemią
koronawirusa. W tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie każda forma pomocy Szpitalowi ma
dla nas kolosalne znaczenie. Cenimy bardzo każdą inicjatywę, która pozwala Szpitalowi chronić
pacjentów i personel przed zakażeniem koronawirusem. Przekazane Szpitalowi maseczki,
kombinezony, przyłbice, rękawiczki są bezcenne i bardzo potrzebne. W walce z koronawirusem
wsparli Szpital:
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Właściciel Intermarche w Chodzieży podarował 1000 maseczek chirurgicznych
Burmistrz Miasta Chodzież przekazał 200 kombinezonów i 8 przyłbic.
Firma AGRIFIRM POLSKA sp z o.o wsparła kwotą 20.000 zł
Stacja paliw BP podarowała karty paliwowe o wartości 10.000zł na tankowanie paliwa do
ambulansów
Fundacja SIEPOMAGA podarowała 150 kombinezonów, 100 przyłbic, 10 opakowań
rękawiczek medycznych, 500 czepków jednorazowych oraz 500 sztuk ochraniaczy na
obuwie.
Warsztaty Terapii Zajęciowej uszyły dla nas ponad 200 maseczek.
Pan Julian Dominiak przekazał 400 sztuk maseczek chirurgicznych.
Koło Gospodyń Miejskich przygotowało solidny posiłek dla ratowników medycznych i
personelu Izby Przyjęć Szpitala.
Chodziescy Przedsiębiorcy zapewnili wykwintne i zdrowe posiłki dla personelu
ambulansów i Izby Przyjęć na czas Świąt .
Pan Parecki podarował ozonator służący do dezynfekcji ambulansów medycznych.
Nieznani darczyńcy przekazali 129 kombinezonów, 8 przyłbic, 3 maski ochronne
wielorazowego użytku z wymiennymi filtrami, 400 maseczek z gumką i wiele masek
własnoręcznie uszytych.
Związek Harcerstwa Polskiego Chodzież wypożyczył Szpitalowi namiot wraz z
wyposażeniem i montażem.
Pan Tomasz Kujawa przygotował teren pod namiot .
OSP Chodzież wykarczowała pnie ściętych drzew wraz z korzeniami.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przysłała 50 przyłbic.
Fundacja Siepomaga.pl przekazała darowiznę na kwotę 15 697 zł.
Firma Żabka przekazała napoje i słodycze.
Amazonki i Gospodynie Chodzieskie przekazały pyszne i zdrowe posiłki dla
pielęgniarek i ratowników.
Jerp Group przekazała prasowacz parowy.
Fundacja SIEPOMAGA przekazała 1000 masek FFP2 oraz darowiznę w kwocie 15697zł.
Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne przekazało 150 maseczek, przyłbice oraz
płyn do dezynfekcji rąk.
Firma ACO i Europol Meble przekazali 10 przyłbic.

23. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. z Chodzieży wsparła Szpital kwotą
10000zł.
24. Santander Bank przekazał uszyte maseczki.
25. Enea przekazała przyłbice, fartuchy, maseczki i rękawiczki.
26. Drewpol sp. z o.o. Strzelczyk przekazała maseczki dla personelu medycznego.
27. PZU S.A. – podarowało rękawiczki.
28. Wielkopolska Izba Lekarska – przekazała zestawy ochronne dla lekarzy.
29. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy –
przekazało 100 litrów płynu do dezynfekcji
30. Bler sp. z o. o. z Chodzieży – wody i jogurty
31. Agencja Promocyjno-Handlowa Milli Max z Piły maski FFP2 oraz środki dezynfekcyjne do rąk

Dziękujemy bardzo raz jeszcze wszystkim znanym i nieznanym nam
Darczyńcom.
Bez Waszej pomocy byłoby nam jeszcze trudniej.
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