ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ “SAINT-PAUL
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Χαρ. Τρικούπη 36 – 185 36 Πειραιάς
τηλ.: 210 45 11 954 – fax: 210 45 37 721
www.saintpaul.gr – fec@saintpaul.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Αγαπητοί γονείς και απόφοιτοι,
μέλη του προσωπικού και φίλοι της Σχολής,
Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής αιμοδοσίας, η Σχολή διοργανώνει
και φέτος πρωινό αιμοδοσίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τον
Σύλλογο Αποφοίτων. Στόχος μας είναι να ανανεώνουμε την Ομάδα Αιμοδοσίας
με νέα μέλη που θα μπορούν να δίνουν αίμα στον χώρο μας κατά τακτές
χρονικές περιόδους.
Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ως τράπεζα αίματος, με κύριο σκοπό την
κάλυψη των αναγκών των αιμοδοτών ή των συγγενών τους, αλλά και άλλων
ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Την ευθύνη για τη συλλογή και διάθεση της
τράπεζας έχει το «Φιλανθρωπικό Σωματείο Κάριτας Αθήνας» και το Τζάνειο,
Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά.
 Σ’ αυτή την εθελοντική δράση πολύτιμης προσφοράς, προσκαλούμε όλους
εσάς, δασκάλους, δασκάλες, καθηγητές, καθηγήτριες, υπαλλήλους, γονείς, αποφοίτους και
φίλους της Σχολής να προσέλθετε και να δώσετε αίμα το Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 από
τις 09:30 π.μ. έως τις 13:00 στον χώρο της Σχολής, στην αίθουσα Δελασάλ (είσοδος από
Πραξιτέλους – parking στην αυλή της Σχολής).
 Για την καλύτερη οργάνωση της ημερίδας, παρακαλούμε όσοι από σας
ενδιαφέρεστε να γίνετε εθελοντές αιμοδότες να συμπληρώσετε την παρακάτω αίτηση και
να την προσκομίσετε στη γραμματεία της Σχολής ή να τη στείλετε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση grammat@saintpaul.gr ή με fax στον αριθμό 210 45 37 721 το
αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018.

Σημείωση: Την παραμονή της ημέρας αιμοδοσίας επισκεφτείτε για τυχόν διευκρινίσεις
πληροφορίες την ιστοσελίδα της Σχολής.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ή

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
που θα γίνει στην ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ “SAINT-PAUL”

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 και ώρα 09.30-13.00

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……………………………………………………………………………………………….…………
ΗΛΙΚΙΑ: ………..…… EMAIL: ……………………………………………………………………………………
ΙΔΙΟΤΗΤΑ* : …………………………………………………………………………………………………….……
* εκπαιδευτικός – γονέας – απόφοιτος – υπάλληλος – φίλος της Σχολής
Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

-----------------------------(υπογραφή)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 Η αιμοληψία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά ( 5΄- 10΄).
 Αίμα μπορούν να δώσουν υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18 – 62 ετών.
 Η ποσότητα που προσφέρουμε είναι 300 ml., δηλ. 1/20 περίπου από όλο μας το
αίμα.
 Η ποσότητα αυτή αναπληρώνεται από τον οργανισμό μας σε 10΄έως 15΄.
 Πριν από την αιμοληψία γίνεται λήψη ιστορικού, αρτηριακής πίεσης και εξέταση
αιματοκρίτη.

Έλα μαζί μας και γίνε εθελοντής αιμοδότης,
αφού, χάρη στην αιμοδοσία,
η αγάπη γίνεται αίμα και το αίμα ζωή!

