
Dzień dobry,

Serdecznie zapraszam do udziału w akcji Farmaceuci Warmii i Mazur Ukrainie, która polega na 
zbiórce artykułów medyczno-higienicznych  najbardziej potrzebnych w tym momencie  

Niniejsza akcja jest możliwa dzięki wsparciu hurtowni PGF Dywity oraz naszej olszytńskiej Izby.

Uprzejmie dziękuję za każdy gest pomocy z naszej farmaceutycznej rodziny.

Poniżej przedstawiam procedurę udziału w akcji.

Wszelkie ewentualne pytania proszę kierować mailowo: farmaceuci.ukrainie@gmail.com lub 
telefonicznie: 601-996-107 (gdybym nie odbierał proszę o smsa)

Na stronie facebook oraz w zwrotnych mailach będziemy na bieżąco informować o efektach 
naszego wspólnego działania.

 PROCEDURA:
 

1. Każda apteka, która chce przystąpić do akcji: „FARMACEUCI WARMII I MAZUR 
UKRAINIE” proszona jest o zgłoszenie chęci udziału w akcji mailowo na adres: 
farmaceuci.ukrainie@gmail.com . (mil powinien zawierać krótką informację o nazwie i 
adresie apteki oraz deklaracji chęci udziału)

2. Należy wydrukować załącznik - plik FORMULARZ PAKIETU i zapoznać się ze wskazaną 
w nim listą produktów

3. Następnie należy wypełnić FORMULARZ PAKIETU:
- wpisując nazwę i adres apteki lub ostemplować pieczęcią firmową
- uzupełnić liczbę konkretnych produktów tworzących pakiet danej apteki
- uzupełnić nazwę miejscowości oraz datę nadania

4. Przesyłane produkty zgodnie z ilością wskazaną w formularzu proszę zapakować w 
odpowiedni gabarytowo karton i dobrze go zakleić i 

5. Tak zapakowany i oklejony karton należy nadać za pośrednictwem kierowcy PGF Dywity 
do magazynu, najpóźniej w dniu 3 marca 2022 roku.

6. Przed nadaniem należy prosić kierowcę o potwierdzenie odbioru pakietu poprzez podpisanie
FORMULARZA PAKIETU  we wskazanym miejscu (na dole).

7. Następnie wykonać zdjęcie / skan wypełnionego i podpisanego przez kierowcę 
FORMULARZA PAKIETU

8. Nakleić na na karton wypełniony FORMULARZ PAKIETU  (najlepiej wcześniej włożony 
w koszulkę foliową przezroczysta), i przekazać go kierowcy

9. Zdjęcie lub skan wypełnionego FORMULARZA PAKIETU bardzo proszę niezwłocznie po 
nadaniu wysłać na adres mailowy akcji  farmaceuci.ukrainie@gmail.com w temacie maila 
wpisując: potwierdzenie nadania pakietu oraz nazwę apteki
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10. Bardzo dziękuję za odzew i udział w akcji. 

UWAGA !!!
Załączony FORMULARZ PAKIETU jest bardzo ważny przy zliczaniu ilości przesłanych pakietów 
i ich składu. Wolontariusze mają bardzo dużo pracy a ponadto własne obowiązki zawodowe i 
rodziny. Nie ma też miejsca i czasu na ewentualny przeładunek tych produktów. Dlatego 
odpowiedzialne i szczegółowe wypełnienie FORMULRZA pozwoli sprawnie i płynnie kierować 
pomoc do szpitali i innych placówek medycznych na terenie Ukrainy. Z tego też powodu prosimy w
miarę możliwości wkładać wypełniony FORMULARZ w koszulki foliowe przed naklejeniem, tak 
aby nie uległ on zniszczeniu w trakcie transportu. Ponadto po otrzymaniu zdjęcia/ skany 
wypełnionego formularza na nasz adres mailowy będziemy w stanie czuwać nad przebiegiem akcji 
i na bieżąco informować o jej efektach. 

Z wyrazami szacunku 

mgr farm. Przemysław Maruchacz


