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Szanowni Parlstwol
Trwajqca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi ogromne wyzwanie dla nas wszystkich. Nie ma

braniy ani dziedziny 2ycia, kt6ra nie doiwiadczalaby skutk6w rosnqcej liczby zachorowari. Globalny
kryzys, jakiego wszyscy jestesmy (wiadkami i uczestnikami pokazuje, jak bardzo w tym szczeg6lnym
czasie potrzebna iest nam miqdzyludzka solidarno66 oraz wsp6lpraca.

Polska Grupa Farmaceutyczna, bqdqc jednym

z

najwiqkszych dystrybutor6w fa rmaceutycznych

Polsce, doklada wszelkich starai w celu zapewnienia aptekom iszpitalom w catym kraju
zaopatrzenia w produkty farmaceutyczne i higieniczne. zagwarantowanie ciqglosci dostaw stanowi
obecnie nasz najwiQkszy priorytet. Robimy, co w naszei mocy, aby apteki iszpitale w Polsce miaty

w

dostqp do niezbqdnych lek6w i mogly w niezakt6cony spos6b leczyi pacjent6w.
Naszq misjq jest zapewnienie bezpieczefstwa lekowego. odpowiadamy za ponad 20% dostaw lek6w

do aptek i szpitali. Kaidego dnia przygotowujemy 14 tysiqcy dostaw do aptek oraz przewozimy 25
normy
tysiqcy rodzaj6w produkt6w farmaceutycznych, spelniajqc naiwyisze standardy i rygorystyczne
w zakresie magazynowania i transportu.
liczba
Dzialamy na najwyiszych obrotach, przez calq dobq, siedem dni w tygodniu Rosnqca
w szczeg6lnoici leki
zachorowari, a tym samym skala zapotrzebowania na produkty lecznicze'

przeciwwirusowe,Srodkiantybakteryjne,preparatydezynfekujqceorazmaseczkiochronnesprawia'
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Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

LAT POF
2e nawet calkowicie podporzqdkowujqc naszq pracq sytuacji kryzysowej, w dalszym

ciqgu

potrzebujemy wsparcia, aby zapewnii szybkq i sprawnq obslugq zam6wieir, kt6re rosnq z dnia na dzieri.
Pomagamy w walce z koronawirusem, ale pamiqtamy o wszystkich pacjentach, r6wniei tych
cierpiqcych na inne schorzenia. Nikogo nie zostawiamy bez pomocy ilek6w.

Aby utrzymat ciEgloie dostaw lek6w, niezbqdni sq nam dodatkowi pracownicy. z tego wzglqdu
uruchomili(my akcjq flpotrzebuiemyciebie. Na dedykowanej stronie internetowej pod adresem
https://potrzebujemyciebie.pl/ wszystkie osoby, kt6re chcq wesprzei nas w tym szczeg6lnym czasie,
mogq aplikowaf

.

Potrzebujemy przede wszystkim pracownik6w, kt6r2y pomogE nam w kompletacji zam6wie6,
iak
r6wnie2 kierowc6w, kt6rzy dowiozq leki do aptek iszpitali. Liczy siq dla nas ka2da para rqk do pomocy.

Nasza oferta dotyczy cale.i Polski. posiadamy

13

magazyn6w zlokalizowanych

wojew6dztwach.

w

kilkunastu

Bardzo prosimy Pafistwa o pomoc w dotarciu z tq informacjq do.jak najwiqkszej grupy student6w.
Panuiacy kryzys moie doprowadzii do braku rek6w w szpitarach i aptekach, jednak dziarajqc
razem
moiemy zmieniC ten scenariusz. Dziqki dodatkowej pomocy, plac6wki medyczne bqd! mogty
nieprzerwanie funkcjonowai, zai nasi ochotnicy stanE siq bohaterami dla milion6w polak6w,
dbaftc
o ich bezpieczeistwo i ciqglosi farmakoterapii.
Z

96ry dziqkujemy za kaidq pozytywnq odpowiedi na nasz apel.

Wsp6lnie zwalczymy kryzys!

w obliczu panuiecej sytuacji potrzebujemy kaidych

rqk do pracy na terenie carej porskir

https://potrzebulemyciebie.pll

Z wyrazamiszacunku,

Zarzqd Polskie.i Grupy Farmaceutyczne.l SA
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