Eine Familien-Angelegenheit

Türk

Geçici Ağız Burun Koruma
Maskesi İçin Dikiş Kılavuzu

Sırasıyla gerekli olan
malzemeler:

● İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
● İki adet 17 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde kumaş şeritleri (kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaş)
● 15 cm uzunluğunda ince ve bükülebilir bir tel (örneğin
Zanaat Teli, Pipo temizleyicisi- Şönil, Poşet ağız
bağlama teli)
● 17 cm x 34 cm büyüklüğünde, hava (nefes) geçirgen,
kaynamaya dayanıklı pamuklu kumaştan yapılmış
bez (örneğin Bez olanından çocukbezi, Tişört kumaşı,
Hafif pamuklu bez)
Hava (nefes) geçirgenlik testi:
- İki kat bez alin
- Ağız ve burun çevresinden sıkıca kapatın
- Nefes alın ve nefes verin
Nefes alıp vermede büyük bir zorlukla karşılaşmıyorsanız,
o malzeme kullanım için uygundur.
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breathable, boil-proof cotton fabric,
(e.g. cloth diaper, T-shirt)

= boil-proof cotton fabric
=

17 cm
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Wire for fixing in the nose area
(e.g. handicraft wire, pipe cleaner)

İşte böyle yapıyorsun:
1. Bezi 17x34 cm olarak işaretleyin ve kesin.

2. Bezi ikiye katlayın ve ütüleyin.

3. Bezi üç eşit parçaya kıvrım yapın ve ütüleyin
(kıvrım derinliği 1,3 cm).

4. İki adet 90 cm uzunluğunda ve 2 cm genişliğinde
(baş bantları) ve iki adet 17 cm uzunluğunda ve 2
cm genişliğinde (kenar takviyesi) pamuklu kumaştan
kesin. Kesim iplerini temizleyin.
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Ya da hazır Vücutbandları kullanın.

5. Dört şeridin hepsini ikiye katlayın ve ütüleyin.

6. Beze kenar takviyelerini üstten ve alttan yerleştirin.
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7. Teli üst kenar takviyesinin içine yerleştirin

8. Bezi kenarlardan tutturun.

9. Kenar takviyelerini sabitleyin ve dikin.
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10. Kumaşın ütülenmiş kıvrımlarını birlikte katlayın ve
her iki taraftaki kafa bantlarının ortasına yerleştirin.

11. Baş bantlarını sabitleyin ve dikin.
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Yıkanabilir BMNS’in bakımı ve temizliği
Yıkanabilir BMNS daima kuru depolanmalıdır. İlk kullanımdan önce BMNS yıkanmalıdır. Kullanımdan sonra,
BMNS dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır ve mümkün
olduğunca dış yüzeye dokunmaktan kaçınılmalıdır. Çıkarıldıktan sonra el yıkama yapılmalıdır.
Kullanılmış BMNS her kullanımdan sonra veya günde
en az bir kez temizlenmelidir.
Çamaşır makinesinde 90°C’de yıkanabilir veya bir su
banyosunda (5 dakika) ocakta kaynatılabilirler. BMNS
daha sonra kurutulmalıdır.
Yükümlülük (Sorumluluk)
Açıkça belirtilir ki, Troisdorf Şehri Belediyesi geçici ağız
burun koruma maskesinin koruyuculuğu, üretimi veya uygun kullanımı için hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
Kullanıcı veya diğer iligili kişiler tarafından oluşan hayati,
bedensel ya da sağlıksal zararlarda Troisdorf Şehri Belediyesinden herhangi bir şekilde tazminat taleb edilemez.
Geçici ağız burun koruma maskesinin üretimi / kullanımı
sadece kendi sorumluluğunuzdadır.
Robert Koch Enstitüsü’nde belirtilen hijyen düzenlemelerine, her durumda uyulması gerekmektedir.
© Stadt Essen – Lagezentrum Untere Gesundheitsbehörde
Bilder: © Moritz Leick, Stadt Essen
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