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Urząd Gminy w Rzekuniu przystąpił do realizacji projektu społecznego o nazwie „Rzekuńska
Koperta Życia”.  Akcja skierowana jest do osób powyżej 65 roku życia, samotnych, przewlekle
chorych oraz niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy. Jej celem jest przygotowanie
szczegółowych informacji o stanie zdrowia właściciela Koperty, a następnie umieszczenie ich w
miejscu ogólnie dostępnym z przeznaczeniem dla służb medycznych w sytuacjach zagrożenia
życia lub zdrowia ( lodówka).
„Koperta życia” pozwala nie tylko na szybkie udzielenie pomocy przez służby medyczne ale też
zwiększa poczucie bezpieczeństwa właścicieli.

  

W skład „Rzekuńskiej Koperty Życia” wchodzą:

    -  Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z plastikową, przezroczystą
kopertą.
    -  Magnes na lodówkę informujący o posiadaniu Koperty.„Karta informacyjna” zawiera
informacje dotyczące:
    -  Danych osobowych
    -  Grupy krwi
    -  Kontaktu do najbliższych
    -  Przebytych chorób
    -  Wszelkich uczuleń
    -  Przyjmowanych leków
    -  Lekarza prowadzącego
    -  Informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych
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„Karta informacyjna” ważna jest przez rok lub do momentu zmiany sytuacji zdrowotnej. Po
upływie czasu lub zmiany sytuacji zdrowotnej właściciel Koperty zobowiązany jest wymienić
„Kartę informacyjną” na nową. „ Kartę informacyjną” będzie można pobrać w wersji
elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu pod adresem: www.rzekun.pl w
zakładce do pobrania „Rzekuńska Koperta Życia” i następnie ponownie ją wypełnić.
Instrukcja dla „Rzekuńskiej Koperty Życia”
    • Przeczytaj dokładnie formularz i wypełnij go WIELKIMI LITERAMI,
       a następnie  skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
    • Wypełniona „Karta informacyjna’’ powinna zostać podpisana - własnoręcznym czytelnym
podpisem- w celu potwierdzenia prawdziwości zawartych w niej danych i powinna być
przechowywana w miejscu łatwo dostępnym - na lodówce.
    • Kopertę życia umieszczamy na lodówce za pomocą dołączonego do zestawu magnesu lub
(jeżeli nie ma możliwości przyczepianie magnesu na lodówkę) wewnątrz lodówki na górnej
półce, następnie na lodówkę przyklejamy magnes, celem informacji dla służb ratunkowych, że
karta informacyjna znajduje się wewnątrz.
    • ,,Karta informacyjna’’ powinna być aktualizowana na bieżąco, za każdym razem kiedy
sytuacja zdrowotna ulega zmianie.

Projekt skierowany jest do osób zameldowanych na terenie gminy Rzekuń.

Udział w Projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

„Rzekuńską Kopertę Życia” można odebrać w Urzędzie Gminy w Rzekuniu -   pokój numer 13
Urząd Stanu Cywilnego lub Ośrodku Pomocy Społecznej w   Rzekuniu, ul. Kolonia 1 B
(budynek „Agromaszu”).

Załączniki:

    -  karta informacyjna: {BIP-9229-karta_informacyjna.pdf}
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