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Zdrowe przedszkole dla wszystkich maluchów
Żłobek i przedszkole dziecko musi przechorować - taka oplma, niestety poparta
statystykami i doświadczeniem setek rodziców - funkcjonuje w społeczeństwie nie
od dziś. W przedszkolach i żłobkach gromadzą się wirusy, bakterie i inne szkodliwe
dla zdrowia dzieci zanieczyszczenia. Przeziębione maluchy zarażają się nawzajem a
długotrwałe wietrzenie pomieszczeń w praktyce nie zawsze jest możliwe. Czy
przedszkole jednak zawsze musi równać się chorobom?

Zdrowsze powietrze w przedszkolach i żłobkach to mniej chorób i alergii wśród
dzieci.
15 września na stronie internetowej: www.zdroweprzedszkole.pl rusza konkurs
"Zdrowe Przedszkole z ActivTek". Jego celem jest wybranie przedszkola lub żłobka z
terenu województwa świętokrzyskiego, które zostanie wyposażone w aktywny
system uzdatniania powietrza z technologią ReI.
"System ten, w ramach pilotażowej akcji wspieranej przez Wydział Ochrony
Środowiska oraz Wydział Edukacji kieleckiego Urzędu Miasta, został zamontowany
już w kilku kieleckich przedszkolach i żłobkach. Swietnie się sprawdził - spadła
liczba chorób wśród dzieci i nastąpiło widoczne złagodzenie, a nawet
wyeliminowanie objawów uczuleniowych u maluchów cierpiących na alergie wziewne
- wyjaśnia Marcin Malicki, prezes zarządu Activtek Polska - proponowana przez nas
technologia posiada wszystkie wymagane certyfikaty i z powodzeniem stosowana
jest od kilkunastu lat w szpitalach, biurach, gabinetach lekarskich i w prywatnych
domach".

Przedszkole bądź żłobek można zgłosić do konkursu poprzez stronę
www.zdroweprzedszkole.pl - wielkie głosowanie rozpocznie się 15 września i potrwa
do 26 października. Sprzęt o wartości niemal 20.000 złotych otrzyma ta placówka,
która zdobędzie najwięcej głosów. Jest o co powalczyć! Patronat honorowy nad
konkursem sprawują Marszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewoda
Świętokrzyski.

Activtek Polska w trosce o dzieci
Organizator konkursu od wielu lat działa na rzecz poprawy jakości powietrza w
placówkach oświatowych, realizując na terenie Polski "Akcję Zdrowe Przedszkole".
Jej efektami są między innymi 70% zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci z
przedszkoli i żłobków uczestniczących w akcji, przystosowanie placówek do potrzeb
dzieci z alergiami wziewnymi, spopularyzowanie wiedzy na temat jakości powietrza
w przedszkolach i żłobkach i podniesienie standardu jakości powietrza w
przedszkolach i żłobkach. Więcej informacji o technOlogii RCI można znaleźć na
stronie www.activtek.pl. Szczegóły konkursu, regulamin i kontakt do organizatora
znajduje się na stronie www.zdroweprzedszkole.pl
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