agrofakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

Pomoc w walce z COVID-19 od Grupy Tetra Laval
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Data: 5 maja 2020

Grupa Tetra Laval przekazuje ponad 1,5 mln złotych 3 szpitalom w Polsce na
walkę ze skutkami COVID-19. Dowiedz się, które placówki służby zdrowia
otrzymają wsparcie.
Aby wesprzeć Polskę w tym niespotykanym jak dotąd kryzysie, firmy Tetra Pak, Sidel i DeLaval
(Grupa Tetra Laval) obejmą pomocą polskie szpitale. Przekażą bowiem ponad 1 500 000 zł na rzecz
trzech placówek, walczących ze skutkami COVID-19.
– Globalna pandemia, związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, postawiła przed
każdym z nas nowe, nieznane wcześniej wyzwania. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni problemami
wszystkich osób dotkniętych tą sytuacją – czytamy w komunikacie prasowym Grupy Tetra Laval.

Grupa Tetra Laval wspiera szpitale
Znaleźliśmy się wszyscy w trudnym czasie, dlatego pomoc szpitalom jest kluczowa. Placówki, które
otrzymają wsparcie ze strony Grupy Tetra Laval, to:
1. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego
w Olsztynie.
2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Pomoc w walce z COVID-19
Grupa Tetra Laval przekaże ponad pół miliona złotych dla każdej z wymienionych placówek
służby zdrowia. Pomoc w walce z COVID-19 ma na celu wsparcie funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej i zminimalizowanie konsekwencji wybuchu pandemii w Polsce. Przede wszystkim dzięki
tym środkom wymienione szpitale będzie można doposażyć w niezbędny sprzęt, środki ochrony
indywidualnej oraz preparaty dezynfekcyjne.

Globalna walka z pandemią
Ponadto warto podkreślić, że powyższa pomoc w walce z COVID-19 stanowi część globalnej
darowizny Grupy Tetra Laval. W celu wsparcia globalnej pomocy humanitarnej w związku
z pandemią, Grupa przeznacza bowiem 10 mln EUR.
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– Pozostajemy w pełni zaangażowani w zapewnienie stałego łańcucha dostaw żywności w Polsce,
przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich zasad, gwarantujących zdrowie i bezpieczeństwo
naszych pracowników oraz wszystkich osób, związanych z naszą działalnością. Jesteśmy też
niezmiernie wdzięczni naszym pracownikom, klientom oraz partnerom za ich nieustający wkład
w tych trudnych chwilach i jednocześnie chcemy obiecać nasze pełne wsparcie dla rządu,
przemysłu i społeczności w radzeniu sobie z tą niecodzienną sytuacją – podaje Grupa Tetra Laval.
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