
  

Koperta ŻyciaKoperta Życia
Szanowni  mieszkańcy  Aleksandrowa  Kujawskiego!  Wzorem  innych  miastSzanowni  mieszkańcy  Aleksandrowa  Kujawskiego!  Wzorem  innych  miast

Burmistrz  Miasta  Aleksandrowa  Kujawskiego  postanowił  przeprowadzić  akcjęBurmistrz  Miasta  Aleksandrowa  Kujawskiego  postanowił  przeprowadzić  akcję

społeczną dot. tzw. Koperty Życia. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne sąspołeczną dot. tzw. Koperty Życia. Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne są

dokładne  informacje  na  temat  naszego  zdrowia  jeżeli  znajdziemy  się  w  staniedokładne  informacje  na  temat  naszego  zdrowia  jeżeli  znajdziemy  się  w  stanie

zagrożenia życia lub zdrowia. Koperta Życia daje ratownikom medycznym szybkizagrożenia życia lub zdrowia. Koperta Życia daje ratownikom medycznym szybki

dostęp do informacji na temat Państwa zdrowia. dostęp do informacji na temat Państwa zdrowia. 

Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, 

szczególnie tych samotnych szczególnie tych samotnych … ale nie tylko.… ale nie tylko.  

W  takiej  Kopercie  powinny  się  znaleźć  najważniejsze  informacje  dotycząceW  takiej  Kopercie  powinny  się  znaleźć  najważniejsze  informacje  dotyczące

zdrowia, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny lub opiekunów. zdrowia, przyjmowanych leków oraz kontakt do rodziny lub opiekunów. 

Koperta  Życia  powinna  być  umieszczona  w  lodówce,  w  miejscu  widocznym,Koperta  Życia  powinna  być  umieszczona  w  lodówce,  w  miejscu  widocznym,

dostępnym i łatwym do zlokalizowania, które umożliwi ratownikom szybki dostęp dodostępnym i łatwym do zlokalizowania, które umożliwi ratownikom szybki dostęp do

podstawowych informacji o pacjencie. Na zewnętrznych drzwiach chłodziarki należypodstawowych informacji o pacjencie. Na zewnętrznych drzwiach chłodziarki należy

koniecznie przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”. koniecznie przykleić naklejkę „Tu jest Koperta Życia”. 

Kopertę Życia wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę Kopertę Życia wraz z kartą informacyjną oraz naklejką na lodówkę 

otrzymają Państwo bezpłatnie w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu pokoju 109 otrzymają Państwo bezpłatnie w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu pokoju 109 

Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 54 282 68 – 30.od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 54 282 68 – 30.

O „Kopertę Życia” mogą Państwo także pytać w przychodniach lekarskich mieszczących O „Kopertę Życia” mogą Państwo także pytać w przychodniach lekarskich mieszczących 

się na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego.się na terenie miasta Aleksandrowa Kujawskiego.


