GSK
Donations: GSK donated USD 4.64 million for humanitarian aid to Ukraine.
Support: "We are providing targeted humanitarian support through long-term NGO partners who have
teams on the ground in Ukraine and neighboring countries. We’ll continue to respond as the situation
evolves, guided by our humanitarian principles.
Through ViiV Healthcare, we are making available significant donations of anti-retroviral medicines to the
WHO, national AIDS programs and NGO partners to support children and adults living with HIV who have
been impacted by the conflict. ViiV has also made an initial £200,000 in emergency funds available to
existing partners through our Positive Action program.
In addition to our company donation, our employees around the world have donated over £300,000 to
Save the Children and the Red Cross, which GSK will match.
We have responded to urgent product requests from the Ukrainian MoH with donations of over 500,000
units of medicine and consumer products from our warehouse located near Kyiv, including antibiotics,
asthma medicine, treatments for epilepsy patients and pain relief products.
We are in discussions with the WHO, EU and UNICEF around supply of essential childhood vaccines to
Poland, to protect the rapidly growing refugee population."
Пожертви: GSK пожертвували 4.64 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.
Підтримка: «Ми надаємо цілеспрямовану гуманітарну підтримку через довгострокових партнерів з
неурядових організацій, які мають команди на місцях в Україні та сусідніх країнах. Ми продовжимо
реагувати в міру розвитку ситуації, керуючись нашими гуманітарними принципами.
Через ViiV Healthcare ми надаємо значні пожертви антиретровірусних препаратів ВООЗ, національним
програмам зі СНІДу та партнерам з неурядових організацій для підтримки дітей та дорослих, які
живуть з ВІЛ, що постраждали від конфлікту. ViiV також надав початкові 200 000 фунтів стерлінгів у
вигляді коштів на надзвичайну допомогу для партнерів через нашу програму «Позитивні дії».
На додаток до пожертвувань компанії, наші співробітники по всьому світу пожертвували понад 300
000 фунтів стерлінгів на допомогу фонду «Врятувати дітей» та Червоному Хресту, які GSK подвоїть.
Ми відреагували на термінові запити на продукцію від МОЗ України, передавши понад 500 000
одиниць лікарських засобів та споживчих товарів із нашого складу під Києвом, включаючи
антибіотики, ліки від астми, засоби для лікування хворих на епілепсію та знеболюючі засоби.
Ми ведемо дискусії з ВООЗ, ЄС та ЮНІСЕФ щодо поставок в Польщу необхідних дитячих вакцин, щоб
захистити біженців, кількість яких швидко зростає».

