
Campanya de donació en empresesp y p
Necessitats bàsiques



1. Espai

1.1 Instal·lacions de la pròpia empresa

Les campanyes de donació de sang es poden realitzar en 
diferents espais o en un únic espai sempre i quan es pugui 
garantir la confidencialitat a l’hora de fer l’entrevista ga a a o d a a a o a d a
mèdica



1. Espai

Altres necessitats

Bona il·luminació, artificial o natural
Temperatura adequada.
Endolls Endolls 
Connexió a la xarxa (wifi, ADSL) o cobertura per a mòbils
Taules i cadires: 4-5 taules i 10-12 cadires. (augmentarà ( g

en funció de la previsió



1. Espai

1.2. Unitat Mòbil

Les unitats mòbils són propietat del Banc de Sang i Teixits. 
S'utilitzen en cas de no existir un espai adequat a la pròpia 
empresa.p a

Els requisits per ubicar les unitats mòbils són:
■ Accés adequat a autobusos y tràilers
■ Espai mínim de 20 m de llarg per 6 d’ample.
S’ha de tenir en comte si cal demanar permís S ha de tenir en comte si cal demanar permís 
estacionament a la Guàrdia Urbana 
o a Via Pública de l’Ajuntament



2. Material

Tot el material necessari per realitzar la campanya de 
donació de sang el proporciona el Banc de Sang i Teixits.
No és necessari doncs que l’empesa aporti cap material  No és necessari doncs que l empesa aporti cap material. 
Només es demanarà alguna cadira i taules per facilitar el 
muntatge de la campanya.
U   fi lit d  l   l l d l B  d  Un cop finalitzada la campanya el personal del Banc de 
Sang i Teixits és el responsable de recollir tot el material i 
deixar-ho tot tal com estava.



3. Com és una donació

La donació de sang és un acte ràpid i gens dolorós, en què 
se segueixen una sèrie de passos per tal de garantir la 
màxima seguretat tant per al donant com per al futur à a gu a a p a do a o p a u u
receptor .
Existeixen unes condicions bàsiques per poder donar sang

T i  18   éTenir 18 anys o més
Pesar 50 kg o més 
Si ets dona  no estar embarassadaSi ets dona, no estar embarassada

La durada d’una donació de sang és 
d’entre 15 i 20 minuts.



4. Difusió de la campanya

Hi ha diferents suports per promocionar una campanya
Cartells mida A3
Flyers (fulletons de mà) Flyers (fulletons de mà) 
Roll-up
Imatge digital per enviar per mailg g p p

La persona de contacte del Banc de Sang 
é  l’ d  d  f ilit  t t l t i l és l’encarregada de facilitar tot el material 
necessari per portar a terme la promoció 
de la campanya.




