
Akcja: JesteśMY z WAMI! - dziękujemy pracownikom i pracownicom systemu ochrony zdrowia za walkę z 

koronawirusem. 

 

Oglądnij krótki filmik o akcji, dostępny na stronie: 

https://polskatimes.pl/jestesmy-z-wami-dziekujemy-pracownikom-i-pracownicom-systemu-

ochrony-zdrowia-za-walke-z-koronawirusem/ar/c14-14860333 

JesteśMY z WAMI” to akcja, w której chcemy podziękować służbom medycznym – 

ludziom, którzy codziennie walczą z epidemią koronawirusa w pierwszej linii. Akcja jest 

prosta – podziękowania udostępniamy i naklejamy na oknach mieszkań w całym kraju. 

My również przyłączmy się do tej szczytnej akcji! 

 

Walka z pandemią koronawirusa jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników                

i pracownic systemu ochrony zdrowia. Pracownicy medyczni są na pierwszym froncie walki  

o nasze zdrowie i życie, jednocześnie codziennie narażają swoje zdrowie. Lekarze                             

i pielęgniarki stawiają czoła i pracują intensywnie nad badaniem i leczeniem, ale w szpitalach 

przez całą dobę pracują też setki tysięcy innych pracowników i pracownic, ratowników 

medycznych, salowych, sanitariuszy, osób sprzątających, diagnostów laboratoryjnych, 

techników, kierowców, wolontariuszy, pracowników obsługi, farmaceutów. Wszystkim tym 

osobom chcemy podziękować: Dziękujemy Wam! Jesteśmy z Wami! 

Jako uczestnicy i uczestniczki tej akcji deklarujemy też, że będziemy zachowywać się 

odpowiedzialnie, przestrzegać zasad bezpieczeństwa, dbać o siebie. 

Podziękujmy razem wszystkim zaangażowanym w ochronę naszego zdrowia i życia! 

JesteśMY z WAMI.   

Oto jak dołączyć do akcji: 

1. Włącz w akcję swoich rodziców, rodzeństwo, którzy proszeni są                                      

o UDOSTĘPNIENIE informacji o akcji na swoich social mediach, niech Wasi 

znajomi dowiedzą się o tym, że możemy być razem i pokazać wsparcie i także nakleją 

plakat. 

2. POBIERZ PLAKAT. Zapisz zdjęcie lub PDF na swoim komputerze. 

3. WYDRUKUJ - jeśli masz dostęp do drukarki. Zrób kilka kopii, jeśli to możliwe. 

4. NARYSUJ. Nudzisz się w domu? Narysuj własny plakat, albo odrysuj ze wzoru.  

5. POWIEŚ PLAKAT w oknie mieszkania, na klatce schodowej, na drzwiach, na 

balkonie. 
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6. #ZOSTAŃWDOMU jeśli to możliwe. Chcemy zatrzymać rozprzestrzenianie się 

wirusa. Zostając w domu wspierasz medyków w swojej pracy. 

Gotowy plakat w pdf do wydrukowania znajdziesz na stronie pod poniższym linkiem 

(plakat widoczny również poniżej): 

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8a/cb/5e6f641b0b830_z.pdf?1584358427&lt;br&gt; 

 

Po raz kolejny możemy pokazać, że w obliczu wyzwania, działamy wspólnie. 

Jesteśmy z Wami i dziękujemy! 

Prosiłabym, aby osoby, które wykonają plakat, bądź wydrukują gotowy plakat ze strony, 

która została podana i eksponują go gdzieś w widocznym miejscu swojego domu, sali 

szpitalnej niech udokumentują to zdjęciem i prześlą na szkolny adres email. Mam szczerą 

nadzieję, że wszyscy włączycie się w tą piękną akcję. Przynajmniej w ten sposób wyraźmy 

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8a/cb/5e6f641b0b830_z.pdf?1584358427&lt;br&gt;
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8a/cb/5e6f641b0b830_z.pdf?1584358427&lt;br&gt;


swą wdzięczności i należyty szacunek tym, którzy ryzykują swoim własnym zdrowiem i 

życiem dla nas wszystkich. 

Do dzieła!!! 

 


