Koleżanki i Koledzy,

Bohaterami ostatnich dni są lekarze, ratownicy i pielęgniarki <3, którzy pełnią swoją misję szczególnie teraz z
narażeniem zdrowia i życia. Sytuacja jest trudna! Niestety ciągle docierają do nas prośby o pomoc w zdobyciu
między innymi maseczek ochronnych.

My myśliwi jako Polacy, obywatele, liczna i solidarna grupa społeczna chcemy pomóc, i odpowiadamy na apel.
Akcja trwa ponad tydzień i w tym czasie zebraliśmy środki na zakup materiału, znaleźliśmy krojownie i szwalnie,
które bezpłatnie szyją maseczki. Obecnie w produkcji jest 100 000 maseczek, a akcja trwa w 19 miastach w całej
Polsce!
Podlasie również włączyło się do akcji #myśliwizpomocą 13 krawcowych z Siemiatycz szyje kilka tysięcy
maseczek wielorazowego użytku do szpitali potrzebujących
Na Podlasiu to min Onkologia w Białymstoku, Szpital Zakaźny w Siedlcach i wiele innych.
Szyte maseczki spełniają standardy maseczek wielorazowych i dają się wielokrotnie prać

i sterylizować.

Do akcji włączyli się już koledzy z KŁ południowego Podlasia oraz Komisji Kynologicznej ZO - którzy już dzisiaj
w Białymstoku przekażą 550 szt. maseczek od myśliwych na onkologię.
Jednocześnie na Podlasiu rozpoczęliśmy akcję #dzikaszamadlamedyka w której to myśliwi przekazują
przygotowaną nieodpłatnie (w jednorazowych naczyniach) przez restauracje dziczyznę dla lekarzy i pielęgniarek
oraz krawcowych które pomagają w akcji aby pokazać wsparcie dla tych którzy są na pierwszej linii walki
z koronawirusem.
Mam nadzieje że akcją pokażemy że na myśliwych można liczyć że jesteśmy empatyczną grupą a nie tylko tymi
którzy „mordują” w opinii pseudoekologów.
Koledzy Wy też możecie działać pomagając najbardziej potrzebującym, nie wiemy kiedy my będziemy
potrzebowali pomocy 💪

Co można zrobić?
przyłączyć się i pomóc w transporcie i logistyce

1.

nie możesz wyjść z domu - weź udział w zbiórce Link do zrzutki.pl - https://zrzutka.pl/z/mysliwizpomoca

2.

przekazać dziczyznę dla restauracji które pomagają w przygotowaniu posiłków dla szpitali

W razie pytań jestem do dyspozycji
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