
 
 
RECORDATI POLSKA PRZEKAZUJE WSPARCIE W SYTUACJI ZAGROŻENIA 
EPIDEMIOLOGICZNEGO 
 
Recordati to międzynarodowa grupa farmaceutyczna z siedzibą w Mediolanie, stolicy włoskiej 
Lombardii, która znalazła się w epicentrum walki z COVID-19. To ten region najbardziej 
dotknęła pandemia i dlatego, działając w poczuciu obowiązku wobec społeczeństwa, 
solidaryzując się z całym środowiskiem medycznym i szpitalami, w marcu Zarząd Recordati  
w Mediolanie poinformował, o przeznaczeniu 5 mln EUR na wsparcie dla służby zdrowia w tym 
regionie. 
 
Idąc za tym przykładem, również Recordati Polska podjęło działania w ramach pomocy  
w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, które mają pomóc w walce  
z epidemiologicznym stanem zagrożenia z powodu COVID‐19. 
Zarząd firmy Recordati Polska, po konsultacjach wewnętrznych przeprowadzonych ze swoimi 
terenowymi pracownikami działu sprzedaży, znającymi bardzo dobrze aktualne, lokalne 
potrzeby polskiej służby zdrowia, postanowił przekazać środki finansowe na zakup 
niezbędnych materiałów ochronnych oraz produktów, które będą pomocne by zachować 
bezpieczeństwo lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów oraz pozostałych pracowników służby 
zdrowia, którzy każdego dnia pracują na pierwszej linii frontu z tym zagrożeniem.   
 
W kwietniu do 112 szpitali oraz 280 aptek indywidualnych w Polsce zostało przekazanych 
blisko 400 pakietów ochronnych zawierających m. in.:  
 

 maseczki medyczne – 42 000 sztuk,  
 rękawiczki jednorazowe – 114 800 par,  
 przyłbice – 5 600 sztuk,  
 płyny do dezynfekcji powierzchni – 280 opakowań,  
 kremy do rąk – 1736 sztuk. 

  
Dodatkowo, bezpośrednio przekazanych zostało po 5 000 maseczek KN95 FFP2 do Centrum Zdrowia 
Dziecka w Warszawie oraz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.  
 

Na wsparcie w walce z pandemią Recordati Polska przeznacza kwotę blisko 600 tys. złotych, 
którą chcemy wesprzeć najbardziej potrzebujące, zgłoszone nam placówki.  
 
Jesteśmy przekonani, że wszyscy pracownicy Recordati solidaryzują się z całym 
środowiskiem medyczno-farmaceutycznym w tak trudnym momencie i wszyscy dokładaMY 
swoją, istotną cegiełkę jako nasze wsparcie. 
 
„W tym niezwykle trudnym momencie dla całej populacji europejskiej i nie tylko, firma 
Recordati jest aktywnie obecna i angażuje się w pomoc lekarzom i pacjentom oraz w jak 
największym stopniu przyczynia się do zatrzymywania i rozwiązywania sytuacji nadzwyczajnej 
we wszystkich potrzebujących placówkach opieki zdrowotnej” zadeklarował Andrea Recordati, 
CEO 
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