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EcoVisio, mai aproape de medicii din prima linie
Din dorința de a-i sprijini pe cei care luptă zilnic cu pandemia de coronavirus, pe 16 și
17 aprilie, EcoVisio a donat mai multe materiale spitalelor din Bălți și Căușeni, primele
instituții medicale din raioane care au preluat pacienți infectați cu COVID-19. Astfel
am suplinit stocurile instituțiilor cu materiale sanitare (dezinfectant ecologic) și de
protecție (măști, halate, mănuși și bahile), saci pentru deșeuri infecțioase,
tomberoane mari și tomberoane mici pentru pacienți. Citește detalii aici
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Cum poți fi Zero Waste?
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activEco își caută tineri activiști!
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EcoVisio despre imunitate
Tu cum te protejezi de virozele de primăvară? Ce faci ca săți întărești imunitatea pe vreme de COVID-19? Noi am decis
să ne împărtășim cu metodele naturale prin care ne
menținem sănătoși. Daniela Fornea, manager de
program AgroVisio, îți arată metoda ei în acest scurt video
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Oameni ai EcoVisio
Dacă n-o știi încă pe Margareta, una din coordonatoarele de

comunicare EcoVisio, află că ea e ”vinovată” de newsletterele noastre lunare pe care le citești cu drag (sperăm) și că
face lucruri minunate în comunitatea ei din Sireți, pentru
care a organizat recent livrări de produse locale sănătoase.
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Ai primit acest newsletter pentru că la un moment dat, căile tale
s-au întâlnit cu proiectele EcoVisio și te considerăm parte a
comunității noastre de prieteni. Dacă nu mai vrei să primești
emailuri de la noi, fă click mai jos
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