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SCOP: 

promovarea normelor de igienă personală și colectivă;

prevenirea și combaterea bolilor transmisibile;

promovarea sănătății individuale și colective.

REGULI DE RESPECTAT:

SPĂLAREA corectă a mâinilor, mai ales după folosirea wc-ului – primul pas în prevenirea 
afecțiunilor cu poartă de intrare digestivă !!

SPĂLAREA corpului  și SCHIMBAREA  lenjeriei corporale zilnic menține pielea sănătoasă 
prevenind îmbolnăvirile cauzate de agenți patogeni cantonați la nivelul pielii și totodată se evită 
apariția mirosurilor neplăcute în spațiul folosit în comun !!

AERISIREA spațiului comun zilnic, ori de câte ori este nevoie, va asigura un climat confortabil !!

ATENȚIE  !! La suflatul nasului, strănut și tuse – folosirea batistei este obligtorie pentru a nu împrăștia 
germenii patogeni de la o persoană la alta !!

NU ÎMPRUMUTAȚI obiectele personale (cana, tacâmurile, prosopul, etc) – risc de contaminare crescut !!
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