
 

 

 

 

 

 

IVECO Poland włącza się w pomoc dla szpitali w czasie pandemii 

 

790 kombinezonów ochronnych dla personelu medycznego trafi na oddziały szpitalne, na 

których przebywają pacjenci dotknięci COVID-19. 

   
 
 
Warszawa, 23 kwietnia 2020 r. 
 

 

Personel medyczny w Polsce stanął w obliczu ogromnego wyzwania, i aby mu sprostać potrzebuje 

odpowiednich narzędzi, którymi są między innymi środki ochrony osobistej. Jako element społecznej 

odpowiedzialności, spółka IVECO Poland zakupiła i przekazała 790 polipropylenowych kombinezonów 

ochronnych zapewniających ochronę całego ciała. 

 

Kombinezony będą wykorzystywane przez personel medyczny każdego szczebla, pełniącego służbę na 

oddziałach z wykrytymi przypadkami koronawirusa. Środki ochrony zostały przekazane w dniu dzisiejszym 

do trzech warszawskich szpitali. 

 

Pomoc, jaką oferują obecnie firmy i prywatni darczyńcy w Polsce, wspiera personel medyczny w 

skutecznej ochronie przed zarażeniem. Publikowane statystyki niestety potwierdzają, że liczba 

pracowników służby zdrowia w Polsce zainfekowanych wirusem stale rośnie. Lekarze, pielęgniarki, 

ratownicy medyczni, to grupa zawodowa najbardziej narażona na zachorowanie, a jednocześnie 

najważniejsza, bo niezbędna w tej walce. W tej sytuacji IVECO Poland podjęło decyzję o wsparciu właśnie 

tej grupy osób. 

 

 „Pracownicy szpitali w całej Polsce znajdują się dzisiaj w wyjątkowej sytuacji, walcząc o zdrowie 

pacjentów zarażonych COVID-19. Codziennie słyszymy i czytamy, że brakuje wielu środków, dlatego w 

IVECO Poland podjęliśmy decyzję by również z naszej strony wesprzeć działania pracowników 

służby zdrowia środkami ochrony osobistej. Uważamy, że każdy nawet najmniejszy gest dobrej woli 

przyczyni się do tego, że razem przezwyciężymy te trudne chwile, a personelowi placówek służby 

zdrowia pozwoli kontynuować trudną misję walki z wirusem.”– powiedział Tomasz Wykrota, Marketing 

Manager IVECO Poland. - „Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni są na pierwszej linii frontu w walce 

o opanowanie pandemii. Mam nadzieję, że wsparcie IVECO Poland uczyni tę walkę choć trochę 

bezpieczniejszą.” 
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IVECO 

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr 

kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato 

Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką 

gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza 

utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.  

 

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów 

dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment 

pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 

ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi 

oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań 

komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do 

zastosowań w transporcie dalekobieżnym. 

 

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, 

wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.  

 

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w 

siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone 

w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 

krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest 

pojazd IVECO. 

 

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com 

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 

 

Tomasz Wykrota 

Marketing Manager 

tomasz.wykrota@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 40 

Magdalena Skorupińska 

Communication & Events Senior Specialist 

magdalena.skorupinska@cnhind.com 

Tel. +48 22 578 43 20 
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