
# pentru sănătatea copilului tău...

PROGRAMIGIENIC
PENTRU INTITUTII DE ÎNVĂTĂMÎNT

MÂINICURATE
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Programul include o gamă special selectată de 
produse pentru igienă în instituţiile preşcolare pentru 
camerele  de baie, precum şi materiale educaţionale şi 
informaţionale despre igiena corectă a mâinilor. 



Fiecare mamă știe cît de repede se răspîndesc 
bolile infecţioase printre copii. Este su�cient să 
se infecteze un copil din grupă, din grădiniţă şi 
în ziua următoare, numărul de copii bolnavi va � 
mult mai mare. 

În orice instituţie preşcolară există un risc 
sporit în răspândirea bolilor infecţioase.

Realizând importanţa acestei probleme, 
brandul Tork a dezvoltat un program de igienă 
“MÂINI CURATE” pentru instituţiile preșcolare 
pentru copiii de la 4 pînă la 7 ani şi pentru 
angajaţii acestor instituţii.
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Programul "MÂINI CURATE" va pune bazele de 
educare și luare de cunoştinţe despre regulile de 
igienă personală şi va învăţa copilul Dstră să 
deprindă aceste simple dar foarte utile reguli, ce îi 
va ajuta să �e sănătoși.

DESPRE PROGRAMUL 
“MÂINI CURATE”



GAMA SORTIMENTALĂ TORK
RECOMANDATĂ PENTRU GRĂDINIŢE

PROSOAPE PENTRU MÂINI

COD: 473242

COD: 473140

• Sistem igienic de derulare centrală 
porţie cu porţie care reduce consumul 
și pierderile
•  Hârtie moale și absorbantă
• Selecţia a hârtiei - simplă pentru un 
copil 
• Consum pentru o vizită - 1 foaie

COD: 114271

COD: 556000

• Hârtie igienică porţionată, în două 
straturi, cu dimensiuni 11 x 19 cm
• Selectarea ușoară a hârtiei pentru un 
copil
• Consumul - 2 foi pentru o vizită
• Utilizare igienică - selecţie fără contact
• Alimentare cu foi: reduce consumul de 
hârtie
• Hârtie de înaltă calitate

HÂRTIE PENTRU VECEU

COD: 520501

COD: 561500 

• Uşor de apăsat, uşor de manipulat 
pentru copii şi persoane în vârstă
• Sistem sigilat cu �acon compresabil, 
asigură o igienă bună
• O singură porţie pentru o spalare 1 
ml, cartușul conţine 2500 porţii 

SĂPUN SPUMĂ



Designul dozatoarelor oferă un nivel sporit de 
igienă, protejînd consimabilele de mizerie şi 
umezeală, de asemenea oferă un mecanism 
foarte simplu, uşor şi convenabil de selecţie 
care este foarte important atunci când se 
utilizează echipamentul pentru copii.

Programul "MÂINI CURATE" poate � 
implementat atît din contribuţiile 

instituţiilor preșcolare, cît și din bugetul 
acestor instituţii.

CE ESTE INCLUS ÎN KIT-UL 
PROGRAMULUI “MÂINI CURATE” ?

Materialele programului:
• pliante;
• activităţi informaţionale (postere, banere, etc); 
• activităţi educaţionale: coloring sheets, 
exerciţii de logică, de atenţie, etc;
• poiezii, jocuri;
• îndrumări metodice pentru lecţii de  igienă în 
formă de jocuri cu instrucţiuni pas cu pas;
• ajutoare vizuale care ilustrează �ecare lecţie;
• postere despre igiena corectă a mâinilor 
pentru copiii şi postere individuale pentru 
personal;
• certi�cat care atestă participarea gradiniţei la 
programul "MÂINI CURATE".

Toate materialele sunt special concepute pentru 
copiii instituţiilor preşcolare, pentru a ajuta 
copilul Dstră prin joc să deprindă abilităţile 
igienei corecte.



Trebuie sa 
fiu curat

Unu
Mai întîi săpunul.

Doi, trei
Spăl mâinile, ehehei.

Patru, cinci 
top-top,

Vine TORECO cu-n prosop.

Șase, șapte
Trec apoi la fapte.

Opt, nouă
Ei bine! vă zic și vouă!

Zece
Cu puţină apă rece

Mă fac neaparat
Un copil curat !
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Pentru a deveni participant al programului 
"MÂINI CURATE", contactaţi-ne sau lăsaţi-ne 
un mesaj pe site-ul nostru: www.toreco.md 

sau pe pagina: facebook.com/Toreco Srl 
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Umezim mâinile 
cu apă caldă

Aplicăm în palme
săpunul lichid

Frecăm mâinile 
timp de 20 secunde

spălăm bine 
între degete,
pe palme 
și în dosul 
palmelor

)

Spalam mâinile corect !

Clătim bine săpunul 
și bacteriile

Ștergem bine mâinile 
cu un prosop de hîrtie

Închidem robinetul
folosind un prosop

Nu uităm să spălăm mâinile:

înainte de a 
lua masa

după joaca cu animale, sport și în curte după veceu după tusă 
și stărnut
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