TAREFA N° 03
Divulgação:
02/06/2017 | 16h
Período de realização:
De 02 de junho a 29 de setembro de 2017
Local: VITAL Centro Hemoterápico -Rua Jacob Becker, 1380 Centro – Venâncio Aires

PONTUAÇÃO
MÁXIMA:

160
Pontos

1. TAREFA

SERVIDOR SANGUE BOM!
2. ESPECIFICAÇÃO DA TAREFA

450ml doados do seu sangue e alguns minutos doados do seu tempo
podem salvar até QUATRO VIDAS! Mobilize sua equipe, familiares, amigos e
comunidade em geral para a doação de sangue!
3. CRITÉRIOS PARA CUMPRIMENTO DA TAREFA

3.1. Doação de sangue
As equipes deverão trazer doadores voluntários de sangue para o Vital
Centro Hemoterápico. As Doações deverão ser efetuadas no VITAL Centro
Hemoterápico – Venâncio Aires, de 2ª a 6ª feira, das 07h30min às 11h30min,
na Rua Jacob Becker, 1380 – Centro, tendo em mãos seu documento com foto
emitido por órgão oficial.
Para contabilizar o número de doadores captados pelas equipes, é preciso que
o voluntário indique o nome da equipe que gostaria de beneficiar no ato da
doação.
4. PONTUAÇÃO

10 pontos para cada bolsa de sangue doada e registrada com o nome da
equipe, levando em consideração as regras específicas.

Regras específicas


Todos os tipos sanguíneos serão aceitos;



Serão pontuadas até 04 (quatro) doações por mês para cada equipe;



A pontuação será repassada no último dia útil de cada mês por
profissional responsável do Centro Hemoterápico à comissão
organizadora;



O doador não precisa, necessariamente, ser integrante da equipe;



Ao efetuar a doação de sangue o doador deve salientar para qual equipe
deve ser registrado;



Somente serão pontuadas as doações em que for registrado o nome da
equipe.



É responsabilidade da equipe explicar aos doadores sobre a importância
do registro de sua doação;



Não será contabilizada pontuação referente a doação retroativa;



Sugerimos que os participantes forneçam o nome completo da equipe
por escrito aos doadores, pois é comum eles esquecerem o nome
correto da equipe pela qual estão realizando a doação;

INFRAÇÕES


É expressamente proibido importunar doadores que já estejam no
Centro Hemoterápico para realizar doação espontânea.



Toda e qualquer situação não prevista, será analisada e decidida entre
representantes do Centro Hemoterápico e Comissão Organizadora.

INFORMAÇÕES
Para doar sangue é necessário:


Dispor de boa saúde;



Idade entre 18 (dezoito) e 67 (sessenta e sete) anos;



Ter mais de 50 (cinquenta) quilos;



Estar alimentado;

Outras dúvidas sobre a doação de sangue podem ser sanadas pelo telefone do
VITAL Centro Hemoterápico: (51) 3741 7349

