
Varrj, ments életet! 

készíts adományozz 
 

 

 

Nem ért véget a koronavírus 
Segítséged kérjük a Varrj, ments életet! kampányunk 

támogatásában – szájmaszkok készítésében és 

szétosztásában kiszolgáltatott embereknek Bradfordban.  

 
Mindannyiunknak részt kell vennünk a vírus terjedésének 

megakadályozásában, ez az egyik lehetséges módja. 

Tedd, ami helyes önmagad, a családod 

és a közösség szempontjából! 



Ezekre lesz szükséged: 
 
 

Két  vastag 

anyag - 

25cm x 25cm 
*Ez lehet régi póló, 

                                                anyag- vagy ágynemű darab. 
 

 

 

 

 
 

Olló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Két darab gumirúd - 
20cm hosszú 

 
 
 
 
 

Tű és cérna 

vagy varrógép



Így kell a maszkot 

elkészíteni: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5cm 1.5cm 

 

0.75cm 

 
 
 
 
 
 

 
0.75cm 

Helyezd a két anyagdarabot 

egymásra, hajtsd vissza a 

tetejét és az alját 0.75cm 

szélességben és szegd be! 

 

Készíts 2 alagutat úgy, hogy 

mindkét oldalt 1.5cm 

szélességben visszahajtod, 

majd levarrod! 

 

 

 
Húzd át a gumit mindkét oldalt 

a szélesebb szegélyen a 

fülhurkoknak! Kötözd össze a 

gumikat, bal oldalit a ballal, 

jobb oldalit a jobbal! 
 

 

 

 

Rejtsd a csomókat az alagútba 

mindkét oldalt! Húzd össze az 

anyagot a gumin és állítsd 

megfelelőre az arcon! Aztán rögzítsd 

a gumit, hogy ne mozduljon! 



Hol és mikor adhatod 

le ezeket: 

Central Bradford: városháza 

Városháza recepció, Centenary Square, Bradford, 

BD1 1HY 

Napok: július 6-tól, hétfőtől péntekig  

Időpont: 8:30-tól 16:30-ig 
 
 
 

 

Shipley: HALE 

HALE, 1 Westgate (a Yorkshire Bank fölött), Shipley, 

BD18 3QX 

Napok: péntek 

Időpont: 9:00-től 13:00-ig 
 
 
 
 
 
 

Keighley: Action Point 
 

Action Point, 23 Temple Row, Keighley, BD21 2AH 

Napok: hétfőtől csütörtökig 

Időpont: 10:00-től 14:00-ig 



Még hogy tudsz 

bekapcsolódni? 

Közösségi médián: 
Terjeszd a hírt, használd a #-et:  

#SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 
 

Terjeszd a hírt: 
További információkért a koronavírusról látogasd 

meg az nhs.uk/coronavirus oldalt! 

A tünetekkel kapcsolatban hívd az NHS111 -t, 

tárcsázva a 111-et, vagy online a www.111.nhs.uk 

Oszd meg a legfontosabb 
üzeneteket: 

Ha lehetséges, maradj otthon!  
Tarts 2 méter távolságot, ha lehet! 
Minimalizáld az érintkezést másokkal! 
Moss kezet rendszeresen szappannal és vízzel! 
Viselj szájmaszkot forgalmas helyeken! 
Ne nyúlj az arcodhoz! 
Izoláld el magad, ha a koronavírus tüneteit észleled! 

http://www.111.nhs.uk/

