Nume/ prenume.....................................................................
Localitatea ............................................................................

CHESTIONAR
Acest material va fi folosit pentru selectarea voluntarilor adulti ce vor fi instruiti
în tehnici de acordare a primului ajutor premedical şi vor asigura functionarea punctelor de prim ajutor.
Vă rugăm bifaŃi prin „X” varianta pe care o consideraŃii adevărată sau completaŃi locurile libere cu informaŃia ce se cere.
Vă rugăm să apreciaŃi următoarele aspecte, utilizând o scară de la 1-10:
1. Cât contează pentru Dvs cunoaşterea tehnicilor de prim ajutor premedical?
2. Dacă aŃi avea astfel de cunoaştinŃe, cât de mult ati dori să le utilizaŃi în folosul comunităŃii ?
3. Dar în activităŃi adresate elevilor?
4. Vă consideraŃi o persoană care poate aloca timp pentru activităŃi specifice de prim ajutor?
5. Cât poate fi de reprezentativ pentru portofoliul Dvs un contract de voluntariat cu S.N. Crucea Roşie Suceava?
6. Dintr-un total de 1OO%, acordati un procent fiecărui tip de igienă din cele menŃionate mai jos:
• Igiena corporală
• Igiena alimentară
• Igiena apei
• Igiena/disciplina regimului de activitate şi odihnă
7. Vă impresionează suferinŃa fizică a unei persoane necunoscute? Nu

Nu totdeauna

Da

8. Vi se întâmplă să vi se facă rău dacă vedeŃi pe cineva suferind?

Nu

Nu totdeauna

Da

9. PuteŃi dovedi „sânge rece” ca să acŃionaŃi în situaŃii critice?

Nu

Nu totdeauna

Da

10. SunteŃi o persoană cu simŃ practic, îndemânatică?

Nu

Nu totdeauna

Da

11. SunteŃi o persoană ordonată ?

Nu

Nu totdeauna

Da

12.FaceŃi parte din categoria persoanelor cu casa deschisă tuturor? Nu

Nu totdeauna

Da

13. Ati întrerupe o activitate la care trebuie neapărat să lucraŃi pentru a ajuta un accidentat ? Nu

Da

14. AŃi putea administra un punct de prim ajutor înfiinŃat în şcoală sau în propria Dvs locuinŃă? Nu

Da

15. MenŃionaŃi alte calităŃi pe care le aveŃi, care vă recomanda să coordonaŃi un punct de prim ajutor / să desfăşuraŃi
activităŃi cu elevii.........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
MulŃumim pentru timpul acordat!

Proiectul “Mâinile tale pot salva o viaŃă!” înfiinŃează trei puncte de prim ajutor în localitatea Dvs.
Patru persoane vor urma cursuri acreditate de prim ajutor premedical, vor administra punctele înfiinŃate şi vor
desfăşura activităŃi specifice acestui domeniu cu elevii.
Proiect finanŃat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

