
 

 

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2020 r.  
 
 
 
Sz. P. Profesor dr hab. Leszek Romanowski 
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 
 
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie,                                    
 
Od wielu tygodni Polska, tak jak cała reszta świata, stawia czoło pandemii wirusa SARS-
CoV-2. W walkę z koronawirusem zaangażowani są praktycznie wszyscy: rząd, instytucje 
państwowe, organizacje pozarządowe, sektor prywatny i sami obywatele. W obliczu 
obecnego zagrożenia epidemicznego, Johnson & Johnson także uruchamia swoje zasoby, 
włączając się w działania na rzecz walki z pandemią. Realizując wspólne, wynikające z 
naszego Credo zobowiązania wobec pacjentów, pracowników ochrony zdrowia i 
społeczności lokalnych zdecydowaliśmy się pomóc tym, którzy są na pierwszej linii frontu 
walki z koronawirusem. 
 
Spółki Johnson & Johnson działające w Polsce przekazały łącznie ponad 1 000 000 zł na 
rzecz walki z koronawirusem. Pomoc obejmuje m.in. darowizny pieniężne dla sześciu 
szpitali jednoimiennych w Polsce na zakup m.in. środków ochrony osobistej dla personelu 
medycznego; darowiznę rzeczową dla ww. szpitali w postaci ponad 35 000 opakowań 
środków higienicznych i pielęgnacyjnych; darowiznę pieniężną dla Wielkiej  Orkiestry 
Świątecznej Pomocy z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla 
pracowników medycznych, łóżek intensywnej terapii i kardiomonitorów; darowiznę 
pieniężną dla Fundacji Alivia aby zapewnić pacjentom onkologicznym darmowy dojazd 
taksówką na leczenie w czasie panademii. 
 
Chcielibyśmy pokreślić, iż we wspólnym przedsięwzięciu charytatywnym wzięły udział 
wszystkie sektory Johnson & Johnson w Polsce: Medical Devices, Consumer, Vision 
Care oraz Janssen-Cilag. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb i pomóc 
wszystkim zwracającym się do nas o wsparcie. Wierzymy jednak, że kwota ponad 1 mln 
złotych, którą udało nam się łącznie zebrać, przynajmniej w jakimś stopniu pomoże w 
zaspokojeniu najpilniejszych i najbardziej niezbędnych potrzeb.  
 
Johnson & Johnson angażuje się w walkę z koronawirusem także w skali globalnej. Już w 
styczniu b.r. firma przekazała 1 milion maseczek chirurgicznych, a także specjalistyczne 
pakiety ochronne i sprzęt dla personelu medycznego pracującego z pacjentami 
zakażonymi SARS-CoV-2. Za pośrednictwem Johnson & Johnson Center for Health 
Workers przekazaliśmy też ponad 50 mln USD na rzecz wsparcia pracowników ochrony 
zdrowia. Firma zaangażowała również wszystkie swoje zasoby do prac nad szczepionką 
przeciw wirusowi SARS-CoV-2. W kwietniu br. Johnson & Johnson zidentyfikowała 
wiodącego kandydata na szczepionkę przeciw COVID-19, który przejdzie do kolejnych 
etapów prac badawczo-rozwojowych.  



 

 

Spółka zakłada, że najpóźniej do września 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne z 
udziałem ludzi, a pierwsze partie szczepionki przeciw COVID-19 mogą być dopuszczone 
do interwencyjnego szczepienia już na początku 2021 roku. 
 
Głęboko wierzymy, że w walce z koronawirusem mamy - jako firma, a jednocześnie 
uczestnik życia społeczności lokalnych i społeczności globalnej - swoją rolę do spełnienia, 
i mamy nadzieję, że spełniamy ją dobrze, zgodnie z zasadami Credo naszej firmy, którym 
od dziesięcioleci jesteśmy wierni. 
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