
P
U

D
EŁKO ZYC

IA
P
U

D
EŁKOZYC

IA

PUDEŁKO ZYCIA

ODBIERZ ZA DARMO

JUZ TERAZ

1.

„

ODBIERZ BEZPŁATNIE „PUDEŁKO ŻYCIA”

2. Wypełnij dołączony formularz.

3. „Pudełko życia” umieść w lodówce a dołączoną
nalepkę umieść w widocznym

miejscu na lodówce.

4. W razie nieszczęśliwego wypadku zawarte
w formularzu informacje ułatwią pracę

służb ratowniczych.

Pudełko życia” to akcja skierowana
do osób starszych, przewlekle chorych

i mieszkających samotnie.
Polega na umieszczeniu formularza

z danymi o osobie w specjalnym pudełku.
Formularz zawiera imię, nazwisko,

informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych
lekach, alergiach na leki oraz kontakty

do najbliższych. Pudełko przechowujemy
w lodówce (która jest obecna prawie

w każdym domu i jest łatwo dostępna).

Jeżeli istnieje taka możliwość potwierdź
informacje zawarte w formularzu u lekarza.

Dodatkowo na lodówce umieszczam specjalną naklejkę,
która jest informacją dla służb ratowniczych o tym, że

„Pudełko życia” znajduje się w lodówce.



WAŻNE INFORMACJE W RAZIE WYPADKU:
1. Numer osoby, do której mógłby

zadzwonić ratownik w razie wypadku,
zapisz w telefonie komórkowym

2. Jeżeli chorujesz na cukrzycę - noś
bransoletkę. Na opasce powinny znajdować
się takie informacje jak imię, nazwisko, typ
cukrzycy oraz numer telefonu do bliskich.

3. Jeżeli chorujesz na coś przewlekle,
bierzesz stałe leki lub jesteś na coś uczulony

noś w portfelu karteczkę
z takimi informacjami oraz

numerem telefonu do bliskich.

4. Jeżeli opiekujesz się sobą cierpiąca
na choroby związane z utrata pamięci

(np. Alzheimer, demencja starcza)
przyczep do jej ubrania lub włóż

do kieszeni karteczkę z imieniem,
nazwiskiem, informacją na co choruje

oraz numerem telefonu do bliskich.

5. Jeżeli mieszkasz w domu
jednorodzinnym, zadbaj o umieszczenie

w widocznym miejscu numeru porządkowego
wraz z nazwą ulicy. Dzięki temu służby

ratownicze łatwiej dotrą do celu.

Ważne numery: Numery alarmowe 999 oraz 112.

pod międzynarodowym skrótem ICE
(ang. „In Case of Emergency”).

PATRONAT NAD AKCJĄ:
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WAŻNE  NUMERY ALARMOWE 999 oraz 112


