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Αγία Παρασκευή, 6/5/2020
Αρ. πρωτ.:15
Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας
Δ/νση Π.Ε. Β. Αθήνας

ΘΕΜΑ: Hμέρα Εθελοντικής Αιμοδοσίας, Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας αντιλαμβανόμενος την αυξημένη ανάγκη για συλλογή αίματος
λόγω της κρίσης του COVID-19, διοργανώνει ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας

σε

συνεργασία με το Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 από
9.00 έως 14.00 στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου, (Παπανικολάου 2, Πάτημα
Χαλανδρίου – τηλ.: 2106000211).
Η προσφορά αίματος αποτελεί ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και καλούμε κάθε
συνάδελφο και συναδέλφισσα που έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει, να το πράξει.
Η ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Συλλόγου μας στηρίζεται στην προσφορά
αίματος των εθελοντών συναδέλφων και αποβλέπει :

α) στην ευαισθητοποίηση των συναδέλφων μας στο πολύ σημαντικό θέμα της
εθελοντικής αιμοδοσίας και την εξασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής τους,
β) στη συμβολή των εκπαιδευτικών στις αυξημένες ανάγκες αίματος της χώρας
μας και
γ) στην προσφορά αίματος στους συναδέλφους μας ή σε συγγενικά τους
πρόσωπα, όταν το χρειάζονται.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιήθηκε με αυξημένα μέτρα προφύλαξης και υγιεινής,
με προκαθορισμένα ραντεβού και αυστηρή τήρηση του σχετικού πρωτοκόλλου
ασφαλείας.
Παρακαλούμε θερμά τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην
παρακάτω φόρμα συμμετοχής.
ΕΔΩ  https://forms.gle/pT7mDhg37eTYqHGe8
Υπενθυμίζεται
Ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, θα λάβει
σχετική βεβαίωση και δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2)
ημερών. (παρ. 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και
μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα
στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο
ημερολογιακό έτος.
Σας περιμένουμε λοιπόν, όλους εσάς που μπορείτε και θέλετε να προσφέρετε αυτό
το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό σε μία διαδικασία που διαρκεί πολύ λίγο, ενώ η προσφορά
του αξίζει μια ζωή. Φορέστε το καλύτερό σας χαμόγελο και ελάτε να ανταλλάξουμε μια
ζεστή, ανθρώπινη, συναδελφική καλημέρα!
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

