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W iceprezes Zarządu firmy
Izodom 2000 Polska Sp.
z o.o. Jakub Wójcik or-
ganizuje akcję pomocy dla

szpitali wśród członków Polskiego Kla-
stra Budowlanego i Polskiej Izby Bu-
downictwa (dawniej Polska Izba Prze-
mysłowo-Handlowa Budownictwa).
Robocza nazwa akcji, to Budowlana
Dawka Wsparcia. Jej celem jest zma-
powanie wyrobów budowlanych, umie-
jętności i pieniędzy, którymi firmy bu-
dowlane mogą wspierać środowisko
medyczne, np. dyrektorów technicznych
szpitali powiatowych, stojących obec-
nie przed wyjątkowo trudnym wyzwa-
niem dostosowania i utrzymania infra-
struktury szpitali do funkcjonowania
w warunkach epidemiologicznych.

Idea tej inicjatywy pojawiła się wśród
absolwentów Leadership Academy for
Poland – szkoły dla osób z różnych
branż zajmujących wysokie stanowiska.
Do inicjatywy dołączyły też międzyna-
rodowe organizacje zrzeszające właści-
cieli i prezesów firm YPO (Young Presi-
dents Organisation) i EO (Entrepreneurs
Organisation). Połączyło je poczucie od-
powiedzialności i chęć niesienia mądrej
pomocy. Korzystając z zaplecza prze-
szło dwustu prezesów, dyrektorów i wła-
ścicieli firm oraz ludzi z mediów, kultu-
ry, biznesu, IT, samorządów i środowi-
ska medycznego powołano grupy robo-
cze do pomocy szpitalom, a także ds. po-
mocy i dobrych praktyk sąsiedzkich,
edukacji online, czy wsparcia instytucji
produkujących w Polsce testy. Wszyst-
kie działania prowadzone są pro bono.
Jedną z nich jest grupa wsparcia wiedzą
i zasobami „budowlanymi” obszarów,
które mogą tego potrzebować.

Izodom, za darmo, zbudował ściany
oddzielające strefę skażoną od czystej
w szpitalu powiatowym w Zgierzu (łódz-
kie), zamienionym na zakaźny. Firma
mogła to zrobić w sytuacji, gdy nie było
tam jeszcze pacjentów z podejrzeniem za-
każenia chorobą zakaźną. W momencie,
gdy się pojawią wszelkie prace budowla-
ne, czy remontowe stają się niemożliwe,
ponieważ tylko personel medyczny ma
prawo dostępu do stref chorych. W tej sy-
tuacji Izodom opracował system budowy

ścian działowych z wykorzystaniem
kształtek szalunkowych Izodom, umożli-
wiający nieprzeszkolonemu personelowi
medycznemu samodzielne wykonanie
grodzi i 24 marca br. bezpłatnie dostar-
czył 10 ścian do Szpitala Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie i do Szpita-
la w Zgierzu. Opracowane i wykonane
rozwiązanie, to ścianka z dociętych
kształtek szalunkowych Izodom dokleja-
na do sufitu i podłogi pianą montażową.
Drzwi dla personelu o szerokości 0,9 m

można wykonać naklejając na ościeże
kurtynę przeciwpyłową dla cykliniarzy
tj. folię z wklejonym zamkiem błyska-
wicznym. Jest to szczelne i trwałe roz-
wiązanie. Natomiast w przypadku drzwi
o szerokości 1,3 m, umożliwiających
przejazd łóżkiem szpitalnym, firmaVIKA
– łódzki producent namiotów zapropono-
wała i wykonała za darmo drzwi z tkani-
ny technicznej z dwoma pionowymi zam-
kami błyskawicznymi. Tkaninę mocuje
się wkrętami z tworzywa sztucznego do
styropianiu. Mamy nadzieję, że opisane
ścianki prefabrykowane zainspirują spe-
cjalistów z dziedziny budownictwa do
opracowania łatwiejszych i szybszych
w montażu rozwiązań z wykorzystaniem
powszechnie dostępnych materiałów bu-
dowlanych. Zachęcamy też, aby biura
projektowe i architektoniczne, firmy wy-
konawcze i deweloperskie zaproponowa-
ły, jak rozwiązywać problemy, które wy-
stępują lub mogą wystąpić w szpitalach
i innych miejscach, gdzie infrastruktura
oraz instalacje będą wymagać ich wiedzy
i umiejętności.Wszystkie pomysły chętnie
opublikujemy w miesięczniku „Materiały
Budowlane” i na www.materialybudow-
lane.info.pl w celu rozpropagowania w ca-
łej Polsce. Redakcja „Materiały Budowla-
ne” objęła bowiem partonatem medialnym
akcję Budowlana Dawka Wsparcia.

Epidemia koronawirusa, to trudny
czas dla budownictwa, ale znacznie
trudniejszy dla środowiska medycznego
i osób starszych. Okażmy solidarność,
dzieląc się tym co mamy – wiedzą, ma-
teriałami budowlanymi, kontaktami, czy
środkami pieniężnymi – apeluje Wice-
prezes Jakub Wójcik i zachęca organi-
zacje oraz firmy działające w budow-
nictwie do tworzenia lokalnych grup
specjalistów w ramach Budowlanej
Dawki Wsparcia i aby udostępniali swo-
je pomysły oraz rozwiązania za darmo
lub po minimalnych cenach. Wszystkich
zainteresowanych rozwiązaniami firmy
Izodom prosimy o bezpośredni kontakt
z Wiceprezesem Jakubem Wójcikiem
(jw@izodom.pl) lub za pośrednictwem
redakcji miesięcznika „Materiały Budow-
lane” (materbud@sigma-not.pl). Prosi-
my też szpitale o zgłaszanie tą drogą
swoich potrzeb.

Pomoc środowiska budowlanego dla szpitali
czyli Budowlana Dawka Wsparcia

Ściana z płyt gipsowo-kartonowych na
profilach aluminiowych wykonana przez
firmę Izodom w 6 h w szpitalu w Zgierzu
zanim przyjął pierwszych pacjentów z cho-
robą zakaźną

Gotowe prefabrykowane ściany z kształtek
szalunkowych Izodom, z drzwiami na zam-
ki błyskawicze, przekazane do szpitali
w Krakowie i Zgierzu


