
Coase și Salvează 
Vieți 

creează-o doneaz-o 

Coronavirus încă nu s-a terminat. 
Vă cerem ajutorul să susțineți campania Coase și Salvează Vieți - 

produ și distribuie măști pentru persoanele vulnerabile din Bradford 

Împreună trebuie să participăm în stoparea răspândirii virusului, iar 

aceasta este o modalitate de a ne implica. 

Fă ceea ce trebuie pentru tine, familia ta și 

comunitatea ta. 



De ce aveți nevoie: 
 
 

Doua bucăți 

de pânză 

groasă - 

25cm x 25cm 
*Acestea ar putea fi un 

tricou vechi, o bucată de 
material sau lenjerie de pat. 

 

 

 

 

 
 

Foarfece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Două bucăți de 
elastic - 20cm 

lungime 
 
 
 
 
 

Ac și ață sau 
mașină de cusut 



Cum să faceți o mască 

pentru față: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5cm 1.5cm 

 

0.75cm 

 
 
 
 
 
 

 
0.75cm 

Suprapuneți bucățile de 

material, pliați partea 

superioară și inferioară în jur 

de 0.75cm, apoi faceți un tiv 

(coaseți-o) 

 

 

 
Formați 2 canale prin plierea 

ambelor părți în jur de 1.5cm iar 

apoi coaseți-o. 

 

 

 
Introduceți elasticul prin tivul mai 

lat de fiecare parte pentru a face 

bucle în jurul urechii. Legați ușor 

elasticul, partea stângă cu partea 

stângă și partea dreaptă cu 

partea dreaptă. 
 

 

 

 

Trageți nodurile în tiv pe fiecare 

parte. Adunați materialul pe elastic și 

reglați încât să vă acopere fața 

corespunzător. Apoi, coaseți elasticul 

să nu alunece. 



Unde și când să le 

livrați: 

Centrul Bradford: Primărie 

  Recepția din cadrul Primăriei,          

Centenary Square, Bradford, BD1 1HY 

Zilele: Începând cu Luni 6 Iulie, de Luni până Vineri 

între Orele: 8:30 și 16:30 
 
 
 

 

Shipley: HALE 
HALE, 1 Westgate (deasupra Băncii Yorkshire), 

Shipley, BD18 3QX 

Zilele: Vineri între Orele: 9:00 și 13:00 
 
 
 
 
 
 

Keighley: Action Point 
 

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

Zilele: de Luni până Joi între orele: 10:00 si 14:00 



Cum te poți implica altfel? 

Prin rețelele de socializare: 
Dați sfoară în țară și folosiți următoarele hashtag-uri: 

#SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 
 

Dați sfoară în țară: 
Pentru mai multe informații legate de Coronavirus 

vizitați nhs.uk/coronavirus 

Dacă aveți îngrijorări legate de simptome contactați 

NHS111 apelând numărul 111 sau vizitați 

www.111.nhs.uk 

Împărtășiți următoarele mesaje 

cheie: 
Stați acasă cât mai mult cu putință  

Păstrați 2 metri distanță, dacă este posibil 

Reduceți contactul cu alte persoane 

Spălați-vă pe mâini regulat, cu apă și săpun 

Purtați mască în locurile aglomerate 

Încercați să nu vă atingeți fața 

Autoizolați-vă dacă aveți simptomele coronavirus  

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

