MĂȘTI
DE
PROTECȚIE
PERSONALIZATE

* o iniţiativă de antreprenoriat social a Asociaţiei The Social Incubator

MĂȘTILE DE PROTECȚIE CARE FAC DE 2X BINE
Deoarece traversăm o perioadă fără precedent în care purtarea măștii de protecție este importantă pentru
a ne menține în sigurantă ne-am adaptat contextului actual confecționând măști reutilizabile din

bumbac, atât pentru adulți, cât și pentru copii.
Astfel, în atelierul

poți să comanzi măști din bumbac ce pot fi produse din materiale

personalizate (culoare, print) și poți să susții tinerii vulnerabili din România să fie pregătiți pentru a spune
#STARviețiipecont propriu.

BINE DE ȘTIUT!
DETALII PRODUS:
Dimensiuni: 19 cm lungime și 15 cm lățime (desfăcută)

Caracteristici:
• masca de protecție reutilizabilă este realizată dintr-un strat de bumbac,

în diferite culori sau imprimeuri, cu prindere din elastic alb.
• datorită tiparului folosit masca se pliază cu usurinta pe forma feței,

iar în același timp lasă suficient spațiu pentru respirație și confort.

COST/bucată: 10 RON

*discount personalizat aplicabil pentru comenzi mari

RECOMANDĂRI UTILIZARE:
•

Măștile se sterilizează înainte de prima folosire, prin fierbere 5 minute și călcare.

•

Schimbarea măștilor este recomandată după 4 ore sau după ce acestea se umezesc.

•

Măștile nu sunt omologate și nu pot fi folosite ca sistem de protecție în prima linie, pentru persoanele care intră în contact direct cu bolnavii de
Coronavirus, însă sunt utile pentru persoanele care își doresc să (se) protejeze.

•

Alături de purtarea unei măști de protecție recomandăm spălarea frecventă a mâinilor cu săpun sau dezinfectanți pe bază de alcool (concentrație 70%).

BINE DE ȘTIUT!
DETALII PRODUS:
Dimensiuni: 19 cm lungime și 15 cm lățime (desfăcută)

Caracteristici:
• masca de protecție reutilizabilă este realizată din două straturi de bumbac,

în diferite culori sau imprimeuri, cu prindere din elastic alb.
• datorită tiparului folosit masca se pliază cu usurinta pe forma feței,

iar în același timp lasă suficient spațiu pentru respirație și confort.

COST/bucată: 15 RON

*discount personalizat aplicabil pentru comenzi mari

RECOMANDĂRI UTILIZARE:
•

Măștile se sterilizează înainte de prima folosire, prin fierbere 5 minute și călcare.

•

Schimbarea măștilor este recomandată după 4 ore sau după ce acestea se umezesc.

•

Măștile nu sunt omologate și nu pot fi folosite ca sistem de protecție în prima linie, pentru persoanele care intră în contact direct cu bolnavii de
Coronavirus, însă sunt utile pentru persoanele care își doresc să (se) protejeze.

•

Alături de purtarea unei măști de protecție recomandăm spălarea frecventă a mâinilor cu săpun sau dezinfectanți pe bază de alcool (concentrație 70%).

#ARHITECT DE FAPTE BUNE
ȘTIAI CĂ?
Apelând la serviciile atelierului nostru, pe lângă rezolvarea unei nevoi personale, faci și o faptă bună?
CUM?

Profitul atelierului este direcționat către programele personalizate de integrare socio-profesională
(consiliere psihologică și vocațională, ateliere de dezvoltare personală, sesiuni de mentorat și tutorat, sprijin în

continuarea studiilor, angajare etc.) pe care echipa Asociației The Social Incubator le oferă tinerilor din medii
vulnerabile.
Atelierul de retuș este o întreprindere de economie socială care își propune să susțină tinerii vulnerabili
(cu precădere cei instituționalizați) în învățarea meseriei de croitor – retușier, iar ulterior în angajarea lor în
domeniu.

Îți mulțumim că faci parte din comunitatea noastră de Arhitecți de Fapte Bune!

CONTACT

Dana Alexandra Cîrtog – Coordonator proiect
+4 0767 838 257
alexandra.cirtog@asociatiasocialincubator.org
Str. Suvenir 9 București
www.asociatiasocialincubator.org
Asociația The Social Incubator

