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Richfield Csapat
Az első gyűlés



A Csapattagok ☺

•Karsai Mercédesz

•Pavuk-Kovács Veronika

• Tóth Anita

•dr. Zelei Annamária



Együttműködés a kihívások során

• Az együttműködési stratégiánk alapja nagyon egyszerű és a mindennapi munka 
során is nagyon sokat használjuk –KOMMUNIKÁCIÓ

Gyógyszertárunkban közel 30-an dolgozunk, így a mindennapi munka során is
elengedhetetlen köztünk az információk folyamatos megosztása. Egy facebook és
messenger csoportot is létrehoztunk pár éve a kollégáknak az információk azonnali
megosztására. Ezt a csoportot mostantól a közös munkához is használni fogjuk,
hátha ezzel többen is jobban odafigyelnek majd mindennapi életük során a
környezettudatosságra.



Mindennapi környezettudatos  gyakorlatok I. 
Gyógyszertárban

• Szelektív hulladék gyűjtés – külön gyűjtjük a papír és a műanyag hulladékot a 
kommunális hulladéktól. Patikában kartonozó géppel préseljük a papír hulladékot.

• Energiatakarékosság - a nem folyamatosan használt helyiségekben mozgásérzékelős 
lámpák vannak elhelyezve. Minden helyiségben tábla figyelmeztet – Ha elhagyod a 
helyiséget kapcsold le a lámpát!  Ahol csak lehet energiatakarékos led izzókat 
használunk.

• Biológiai úton lebomló zacskó és vászontáska – csak ezek vásárolhatóak, ha a nem 
hoztak magukkal saját szatyrot a vásárlók.

• Széles vitamin, bio- és natúrélelmiszer választék – mert nem a betegséget kell 
gyógyítani, hanem az egészséget fenntartani.

• Lebomló és ökotermékek forgalmazása –folyamatosan növeljük a termék választékot a 
környezettudatos termékekből pl.: újrahasznosított csomagolásba töltött termékek, 
bambuszból készült eszközök, lebomló pálcikás fültisztító és 96%-ban lebomló fogkefe, 
ladycup.

• Megújuló energiaforrás – napelem kiépítése folyamatban van.
• Elektronikus adathordozók – papír helyett elektronikus eszközök használata a 

feljegyzésekhez, adminisztrációhoz, számlázáshoz.



Mindennapi környezettudatos gyakorlatok/célok II.
Otthon

• Előzőek – általunk a gyógyszertárban használt elemeket az otthoni életbe is 
beillesztettük.

• Újrahasznosítható táska – bevásárolni mindig vigyünk magunkkal többször használható 
vászontáskát ( Mind a 4-en alkalmazzuk)

• Zöldségháló - gyümölcs és zöldség vásárlásakor nejlon zacsi helyett többször 
használható zöldséghálót használjunk. (Eddig 3-an alkalmaztuk) 

• Vízszűrő – műanyag palackos üdítő helyett fogyasszunk szűrt vizet – szénszűrős kancsó 
vagy vízszűrő. (Eddig 2-en alkalmaztuk)

• Fogmosópohár – folyóvíz helyett fogmosópohárral csökkenthetjük a felhasznált víz 
mennyiségét. (Eddig 2-en alkalmaztuk)

• Komposztálás (Eddig senki nem alkalmazta, de köszönjük a facebook csoportos tippet, 
kipróbáljuk☺)

• Locsolóvíz – Enyhe időben az esővíz locsolóvíznek való összegyűjtése.
• Lebomló szemeteszsák – szemét gyűjtése kukorica alapú szemeteszsákban (Eddig 1 fő 

alkalmazta)
• Elektromos autó - mindenkinek tervben van a jövőben
• Telekocsi program és tömegközlekedés - több kolléga érkezése 1 járművel



Legfőbb célunk
Környezetünkben élők és a kollégák

környezettudatosságának növelése a már

általunk alkalmazott és egymással megosztott

praktikákkal, valamint a kihívás alatt megismert

új ötletekkel, gyakorlatokkal.



Gazdagréti Gyógyszertár 
Gyereksarok

A gyereksarkot kissé zöld környezetben helyeztük el. Edukációs

képekkel igyekeztünk felkelteni az érdeklődésüket a következő

témákban:

• Tüsszentés és köhögés illemtana

• Kézmosás

• Egészséges táplálkozás

• Sport 

…lássuk képekben ☺









A gyereksarokban kihelyezett 
edukációs képek

Mindig tüsszents zsebkendőbe!



A gyereksarokban kihelyezett 
edukációs képek

MINDIG MOSS ALAPOSAN KEZET ÉS

ESTE A FOGADAT SE FELEDD!



A gyereksarokban kihelyezett 
edukációs képek



A gyereksarokban kihelyezett 
edukációs képek

Napi egy alma az orvost távol tartja!



A gyereksarokban kihelyezett 
edukációs képek

Melyik a kedvenc sportod?

Rajzold le nekünk…



Köszönjük a lehetőséget!
Szép napot!


