
Kedves Kollégák! 

 

Egyre többen vannak a VT kötelékében, akik átestek a koronavíruson. 

 

Nem biztos, hogy mindenki tudatában van annak, hogy közülük sokan, 

(leginkább azok, akiknél az IgG pozitivitás megmaradt,) vérplazma adásával 

segíthetnek embertársaikon. 

 

Jelen levelem célja, hogy erre a lehetőségre felhívjam a figyelmeteket, és 

mindenkit, aki megteheti, ösztönözzek vérplazma adására. 

 

Meggyőződésem, hogy ez segít abban, hogy cégünk, városunk, országunk minél 

kevesebb halálos áldozattal, vagy tartós egészség károsodással essen túl ezen 

az óriási csapáson, ami a Covid formájában a világot érte. 

 

Nagy büszkeség számunkra, hogy eddig sikerült elkerülni dolgozóink közt az 

olyan súlyos eseteket, akik kórházba, esetleg lélegeztetőre kerültek volna. 

 

Tudjuk viszont, hogy egyrészt nem mindenki ilyen szerencsés, másrészt nálunk 

is változhat, rosszabbodhat a helyzet. 

 

A kórházak intenzív osztályai és erre a célra elkülönített COVID osztályai 

sajnos, kapacitásuk és teljesítő képességük határáig tele vannak betegekkel. 

 

Ami még rosszabbá teszi, nehezíti a helyzetet, hogy az orvosok, ápolók egyre 

inkább kimerültek, és különösen frusztrálja őket a tehetetlenség, hogy nincs, 

illetve igen korlátozott a megfelelő gyógymód a kezükben. 

 

Ezen enyhíthet a vérplazma. 

 

VISZONT EZ NEM CSUPÁN EGY ÚJABB ESZKÖZ A KÓRHÁZI GYÓGYÍTÓK KEZÉBEN, 

DE EGY 

VILÁGOS ÜZENET IS AZOKTÓL, AKIK A PLAZMÁT ADTÁK, HOGY KÜZDELMÜKBEN 

NINCSENEK 

EGYEDÜL! 

 

Annyira nincsenek egyedül, hogy akik ezt teszik, szó szerint a vérüket 

adják, hogy segítsenek. 

 

A BETEGEK SZÁMÁRA A VÉRPLAZMA A GYORSABB GYÓGYULÁST, A TARTÓS 

EGÉSZSÉG 

KÁROSODÁS ELKERÜLÉSÉT, SOKUKNAK PEDIG EGÉSZ EGYSZERŰEN AZ ÉLETET 

JELENTHETI! 

 

Egy leadott vérplazma 3-4 adagot jelent, vagyis aki ad, 3-4 másik emberen 

segít, annyinak javíthatja a túlélési esélyeit. 

 

Tudom, hogy nem kis áldozat, amit kérek. Aki megteszi, megérdemli az 

erkölcsi megbecsülést. 

 

Tudom viszont azt is, hogy sokaknak az erkölcsin túl az anyagi megbecsülés 



is szükséges a napi élethez. 

 

SZERETNÉK EZÉRT MINDEN EGYES DOLGOZÓNKNAK, AKI AD VÉRPLAZMÁT, EGY 

JELENTŐS 

ÖSSZEGET, 75.000 FT-OT FELAJÁNLANI, amit akkor kaphatnak meg a Videoton 

Dolgozókért közcélú alapítványunktól, ha leadták az illetékes plazma 

központban a vérplazmájukat. 

 

Lehetnek olyanok, akik átestek ugyan a Covid fertőzésen, sőt - minden 

elismerésünk mellett - elmennek plazma adásra is, de ott kiderül, hogy nem 

termelődött elegendő ellenanyag a szervezetükben. 

 

Nekik fáradozásaikért - ugyanolyan erkölcsi elismerésünkön túl, hiszen nem 

rajtuk múlt, hogy nem adtak - 5. 000 Ft-ot vagy választása szerint egy céges 

ajándékot ajánlunk fel. 

 

Végezetül egy személyes ígéret tőlem azoknak, akik adtak vérplazmát: Ha ez 

az akció sikeres lesz ezzel példát állítunk más munkaadóknak is. A magam 

részéről megígérem, hogy ha Videoton munkavállaló, vagy akár közeli 

hozzátartozója COVID fertőzéssel kórházba kerül, és rajta a vérplazma 

segíthet, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni hogy hozzájusson ő is, azaz 

hogy méltányolják, amit ebben az ügyben mi, mint Videoton cégként tettünk. 

 

TEHÁT HA EGY VIDEOTON MUNKAVÁLLALÓ VÉRPLAZMÁT AD, AZZAL ÁTTÉTELESEN 

VALAMENNYIÜNKET SEGÍTI! 

 

Bízom benne, hogy hamar vége lesz. 

 

Bízom benne, hogy mire ennek vége lesz, minél kevesebb COVID fertőzöttünk 

lesz. 

 

Bízom benne, hogy akik ezután megkapják, nem kevésbé lesznek szerencsések, 

mint az eddigiek. 

 

De abban is bízom, hogy azok közül, akik megtehetik, minél többen partnerek 

tudtok majd lenni ebben a felhívásban. 

 

Jó egészséget mindenkinek! 

 

Sinkó Ottó 


