
Ši a zachraňuj  

uši daruj 
 

 

 

Koronavírus nie je preč 
Prosíme, aby ste sa zapojili do našej kampane Ši a 

zachraňuj, prostredníctvom ktorej vyrábame a 

distribujeme prikrývky tvárí pre oslabených ľudí mesta 

Bradford. 

 
Všetci sa musíme pričiniť o zastavenie šírenia vírusu, 

toto je jeden zo spôsobov. 

Urobte niečo správne pre vašu rodinu a 

ľudí okolo vás. 



Budete potrebovať: 
 

 

Dva kúsky 

hrubej látky  - 

25cm x 25cm 
*Napríklad staré tričko, 

pozostatky látok alebo 

povliečky. 
 

 

 

 

 
 

Nožnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dve gumky –  
20 cm dĺžky 

 
 
 
 
 

Ihlu a niť alebo 
šijací stroj 



Ako šiť prykrývky na 

tvár: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5cm 1.5cm 

 

0.75cm 

 
 
 
 
 
 

 
0.75cm 

Priložte dva kusy látky na 

seba, zahnite vrch a spodok 

o 0.75cm a zapošite ich 

(zašite pozdĺžne) 

 

 

 
Zahnutím obidvoch strán o 

1,5 cm vytvorte 2 záhyby - 

prišite ich.  

 

 

 
Na každej strane cez zahnuté 

rúrky navlečte gumičku. 

Gumičku na každej strane 

mierne zviažte dokopy – ľavú 

časť doľava, pravú doprava, 

aby ste vytvorili slučky na uši. 
 

 

 

 

Uzlíky zapravte na každej strane 

do švu. Látku okolo gumičky 

nazbierajte a upravte tak, aby 

pokryla vašu tvár. Gumku 

zapošite, aby sa nešmíkala. 



Kam zaniesť vaše 

výrobky : 

Central Bradford: City Hall 

City Hall Reception, Centenary Square, Bradford, 

BD1 1HY 

Kedy: od pondelka 6. júla, Pondelok až piatok   

Od 8:30 do 16:30hod 
 
 
 

 

Shipley: HALE 

HALE, 1 Westgate (above Yorkshire Bank), Shipley, 

BD18 3QX 

Kedy: piatky  

Od 9:00 do13:00 hod 
 
 
 
 
 
 

Keighley: Action Point 
 

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

Pracovné dni: pondelok až  štvrtok 

od: 10:00 do 14:00hod 



Ako inak sa môžete 

zapojiť? 

Na sociálnych sieťach: 
Rozšírte správy použitím nasledujúcich hashtags: 

#SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 

#StayHomeSaveLives 
 

Rozšírte správy: 
Ďalšie informácie o koronavíruse získate od  

nhs.uk/coronavirus 

Ak máte obavy o príznaky, kontaktujte NHS111,  

volajte 111 alebo navštívte www.111.nhs.uk 

Zdieľajte hlavné správy: 
Čonajviac sa zdržiavajte doma, pokiaľ 

možné dodržiavajte 2 metrové 

vzdialenosti, minimalizujte kontakt s 

ďalšími osobami.  

Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou. Na 

frekventovaných miestach používajte prykrývky tváre. 

Pokúste sa nedotýkať tváre 

Ak sa u vás vyvinú príznaky koronavírusu, izolujte sa. 

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

