MIASTO
Augustów

Białystok

NAZWA PLACÓWKI

ZAPOTRZEBOWANIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W Kombinezony, maseczki, gogle, przyłbice, rękawice jednorazowe.
AUGUSTOWIE
Wdzięczni będziemy za wszystko, co dostaniemy. Potrzebujemy przede wszystkim:
- masek z filtrem FFP3;
- jednorazowych masek chirurgicznych;
- jednorazowych ubrań z flizeliny (bluza + spodnie);
- kombinezony
SP ZOZ WOJEWÓDZKI SZPITAL - ochraniaczy na buty;
ZESPOLONY IM. J. ŚNIADECKIEGO - jałowych rękawiczek.
Jednocześnie zbieramy pieniądze na zakup bronchofiberoskopu (70 tys. zł). To urządzenie
diagnostyczne niezbędne do badania endoskopowego dróg oddechowych. Wiadomo, że
powikłania w funkcjonowaniu układu oddechowego są najczęstszą przyczyną śmierci z
powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Białystok

1. środki do dezynfekcji skóry – 150 l.
2. środki do dezynfekcji powierzchni – 170 l.
3. gogle ochronne – 240 szt.
4. przyłbice – 240 szt.
5. maseczka twarzowa FFP-3 – 1300 szt.
6. maseczki chirurgiczne – 6000 szt.
Białostockie Centrum Onkologii 7. rękawiczki ochronne – 15400 par
im. Marii Skłodowskiej-Curie 8. kombinezon – 190 szt.
9. rękawice – 1100 par
10. ochraniacze na buty – 350 par
11. respirator – 1 szt.
12. termometr bezdotykowy – 25 szt.
13. fartuch ochronny jednorazowy fizelinowy – 770 szt.
14. fartuch chirurgiczny polipropylenowy – 650 szt.

Białystok

Pilnie potrzebujemy POLIPROPYLENU klasy III typ 5/6, od 50g/m2 do 70g/m2 (preferowany
70g/m2) niezbędnego do uszycia kombinezonów do ochrony indywidualnej personelu
Wojewódzka Stacja Pogotowia medycznego. Chętne osoby do szycia mamy, ale materiału brak. środków indywidualnej
Ratunkowego w Białymstoku ochrony biologicznej, masek FFP3/FP2, fartuchów ochronnych, przyłbic, masek
chirurgicznych i ochronnych, środków dezynfekcyjnych do rąk i powierzchni oraz środków
dezynfekcyjnych do pomieszczeń i innego niezbędnego sprzętu.

Białystok

SAMODZIELNY SZPITAL MIEJSKI Rękawiczki ochronne, środki dezynfekcyjne (do rąk oraz powierzchni), fartuchy barierowe,
IM. PCK
kombinezony, maski ochronne.

Dąbrowa Białostocka

Hajnówka

Kolno

Łomża

1. maseczki z filtrem FFP3 - (bardzo pilne)
2. jednorazowe ubrania z fizeliny (bluza + spodnie ) - (bardzo pilne)
Samodzielny Publiczny Zakład fartuchy ochronne barierowe (chirurgiczne) - (bardzo pilne)
Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 4. kombinezony
Białostockiej
5. ochraniacze na buty
6. przyłbice

Maski FFP2 i FFP3 4000 szt.
Kombinezony ochronne 4000 szt.
Maski chirurgiczne 400 szt.
Gogle 500 szt.
Przyłbice 500 szt.
SAMODZIELNY PUBLICZNY
Rękawiczki ochronne 3000 opakowań
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
Płyny do dezynfekcji rąk 500 litrów
HAJNÓWCE
Płyny do dezynfekcji sprzętu, powierzchni 3000 litrów
Płyny do dezynfekcji pomieszczeń 100 litrów
Wymazówki do badań w kierunku SARS 1000 szt.
Maty dezynfekujące 30 szt.
Odzież jednorazowa - komplet 1000 szt.
SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

Maseczki ochronne typu FP3 w ilości 1000 sztuk.

Wojewódzka Stacja Pogotowia
Materiały ochronne dla zespołów ratunkowych.
Ratunkowego w Łomży

3.

Suwałki

WOJEWÓDZKA STACJA
Środki indywidualnej ochrony biologicznej, maski FFP3/FP2, fartuchy ochronne, przyłbice,
POGOTOWIA RATUNKOWEGO W maski chirurgiczne i ochronne, środki dezynfekcyjne do rąk i powierzchni oraz środki
SUWAŁKACH
dezynfekcyjne do pomieszczeń i innego niezbędnnych sprzętów.

