GMINA NURZEC-STACJA DOŁĄCZA DO AKCJI ZBIÓRKI DLA UKRAINY
W związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie apelujemy do mieszkańców Gminy NurzecStacja o pomoc i wsparcie akcji "Pomoc dla Ukrainy" koordynowanej przez Starostwo
Powiatowe w Siemiatyczach - żywność długoterminową i/lub inne środki można dostarczyć:
- bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach lub
- do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
W szczególności potrzebne są:
Okrycia wierzchnie:





Koce zwykłe i termiczne, folia NRC (koc termiczny – dostępna w aptekach)
Śpiwory
Karimaty
Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:










Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
Dezodoranty
Pasta do zębów
Szczoteczki do zębów
Podpaski, pampersy dla dzieci, pieluchy dla dorosłych
Papier toaletowy, ręczniki papierowe, chusteczki chigieniczne, chusteczki nawilżane
Ręczniki (w tym z mikrofibry)
Worki na śmieci
Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji

Żywność:










dla dzieci: kaszki, mleka w proszku, płatki, pampersy, pieluchy, chusteczki, płyny do
kąpieli, oliwki, kremy, żywność dla dzieci i w słoiczkach
kawa, herbata, sól, cukier
woda niegazowana w butelkach
żywność do szybkiego przygotowania (instant)
batony (w tym energetyczne),
bakalie, orzechy,
konserwy mięsne, rybne, pasztety
makarony, kasze, ryż ,płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
sztućce i naczynia jednorazowego użytku

Inne:








Zapalarki, zapalniczki, zapałki
Baterie, powerbanki
Oświetlenie, w tym latarki
Świece
gaziki i gazy opatrunkowe (różnej wielkości), środki opatrunkowe
Zestawy pierwszej pomocy, apteczki
Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe,
leki na kaszel i przeziębienie)

WSZYSTKIE PRODUKTY POWINNY BYĆ NOWE, PEŁNOWARTOŚCIOWE ORAZ O DŁUGIM
TERMINIE PRZYDATNOŚCI.
NIE ZBIERAMY ODZIEŻY I OBUWIA.
Wszelkie środki wsparcia przyniesione do Urzędu Gminy Nurzec-Stacja będą na bieżąco
przekazywane do Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach skąd trafią do osób
potrzebujących na Ukrainie.
Osoby chcące wspomóc finansowo osoby poszkodowane na Ukrainie zachęcamy do
dokonywania wpłat poprzez zbiórkę prowadzoną przez Gminę Drohiczyn pod adresem
https://zbieram.pl/drohiczyn

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?
UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz
przekazać coś z poniższej listy







Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
Broń biała
Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
Inny sprzęt militarny i paramilitarny
Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

Bądźmy solidarni z mieszkańcami Ukrainy i ofiarujmy swoją pomoc,
trafi ona tam, gdzie jest teraz najbardziej potrzebna

