
Szyj i ratuj życie 
wykonaj przekaż 

 

 
 

Koronawirus jeszcze się nie skończył. 
Prosimy o wsparcie naszej kampanii Szyj i ratuj życie - 

tworzenie i dystrybucja osłon twarzy dla osób 
wymagających szczególnej ochrony w Bradford 

 
Wszyscy musimy odegrać naszą rolę w powstrzymaniu 

rozprzestrzeniania się wirusa, to jest jeden ze sposobów 
by się zaangażować. 

Zrób to co jest właściwym dla Ciebie, 
Twojej rodziny oraz Twojej społeczności. 



Czego potrzebujesz: 
 
 

Dwa kawałki 
grubej tkaniny 

- 25cm x 
25cm 

* To może być stara koszulka, 
zapasowa tkanina lub pościel. 

 
 
 
 
 
 

Nożyczki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwa kawałki 
gumki o długości 

20cm  
 
 
 
 
 

Igła z nitką lub 
maszyna do 

szycia  



Oto jak przygotować 
osłonę na twarz: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5cm 1.5cm 

 

0.75cm 
 
 
 
 
 
 
 
0.75cm 

Ułóż dwa kawałki materiału 
jeden na drugim, złóż u góry 
i u dołu na 0,75 cm (zszyj je 

w poprzek) 
 
 
 

Wykonaj 2 kanaliki, 
składając obie strony o 1,5 
cm i zszywając je u dołu. 

 
 
 

Przeciągnij gumkę przez 
szerszą część po każdej 

stronie, aby uzyskać pętle na 
uszy. Zwiąż delikatnie gumki, 

lewą do lewej strony, oraz 
prawą do prawej strony. 

 
 
 
 

Zawiń supły w szwy po obu stronach. 
Zbierz materiał na gumce i dopasuj je 

tak, by zakrywało twarz. Potem 
przyszyj gumkę tak, by się trzymała 

na twarzy 



Tutaj masz podane 
gdzie i kiedy można je 

przynosić: 

Centrum Bradford: Ratusz 
Recepcja Ratusza, Centenary Square, Bradford, 

BD1 1HY 
Dni: Poniedziałek 6 Lipca, Pon. do Pt.: 8:30 do 

16:30 
 
 
 
 

Shipley: HALE 
HALE, 1 Westgate (powyżej Banku Yorkshire), Shipley, 

BD18 3QX 
Dni: Piątek 

Godziny: 9:00 do 13:00 
 
 
 
 
 
 

Keighley: Action Point 
 

Action Point, 23 Temple Row, Keighley, BD21 2AH Dni: od 
Poniedziałku do Czwartku 
Godziny: 10:00 do 14:00 



Jak jeszcze możesz się 
zaangażować? 

Na mediach społecznościowych: 
Korzystaj z hashtagów: #SewAndSaveLives 

#MakeItDonateIt 
#StayHomeSaveLives 

 

Przekazuj dalej: 
By uzyskać więcej informacji o Koronawirusie wejdź 

na nhs.uk/coronavirus 
Jeśli obawiasz się, że masz objawy skontaktuj się z 

NHS111 dzwoniąc pod 111 lub przez stronę 
www.111.nhs.uk 

Udostępniaj kluczowe informacje: 
Pozostań w domu o ile to możliwe 

Trzymaj dystans 2 m o ile to 
możliwe  

Minimalizuj kontakty z innymi 
Myj regularnie ręce wodą z mydłem 

 Zakrywaj twarz będąc między ludźmi 
Staraj się nie dotykać twarzy 

Izoluj się, jeśli wystąpią u Ciebie objawy 
koronawirusa 

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