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Kézbe vették a maszkkészítést
Orvosilag nem igazolt, de elővigyázatosságból használható védőfelszerelés

KORPOS ATTILA

A TulipArt Design a hétközna-
pokban táskák varrásával 
foglalkozik, a jelenlegi hely-

zetben azonban átalakult a tevé-
kenységük. „Nemrégiben érkezett 

hozzánk felkérés, hogy nem 
varrnánk-e maszkokat egy 
egészségügyi egység számára” 
– mesélte Bene Zsófi a. A közeli 
ismerőstől érkező megkeresés
azon alapult, hogy kötelezővé
tették a védőmaszkok hasz-
nálatát az egységben, és már

akkor hiánycikk volt az eszköz.
A tulajdonos szerint alkalmaz-

kodtak a kialakult helyzethez, így 
jelenleg eladásra is kínálnak termé-
keket. A megrendelők köre változó: 
„vállalkozások rendeltek nagyobb 

mennyiségben az alkalmazottak 
számára, de magánszemélyek is vá-
sárolnak kisebb-nagyobb tételben”. 
Választék is van, színes és fekete 
anyaggal is dolgoznak. Mint mondta, 
kezdetben a fekete maszk esetében 
préselt műanyagból dolgoztak, mi-
vel az nagyobb biztonságot nyújt, de 
idővel ugyanezt az anyagot használ-
ni kezdték más színek esetében is. A 
számokra kitérve, vannak segítségei 
is, akikkel nagyjából kétszáz maszkot 
tudnak naponta elkészíteni, ezeket 
hatvan fokon ki is lehet mosni.

Üzletben is kapható

Miklós Kata szintén a kézműves tás-
kák és pénztárcák híve. Mint mond-
ta, ő csakis bőrrel dolgozik, a masz-
kok készítésére való áttérést pedig 
az igények alakították ki. „Jelenleg 
teljesen szüneteltetem a korábbi 

profi lomat, a védőmaszkokból nem 
is tudunk annyit készíteni, amennyi 
valójában kellene” – vázolta a csík-
szeredai nő. A reklámozásra nem 
kellett nagy hangsúlyt fektetnie: 
két közösségi oldalon megjelent ki-
írás után özönlöttek az érdeklődők, 

emellett az egyik városi gyógynö-
vénybolt és fűszerkereskedésben is 
megtalálhatóak a maszkjaik. Ők a 

maszk külső felét pamutból készítik, 
de a belsejéből szintén visszaköszön 
a préselt szűrőanyag. „Megfeszített 
tempóban napi kétszáz maszkot 
sikerül készítenünk, de az már a 
nyolcórás munkaprogramot meg-
haladja” – mutatott rá Miklós Kata, 

akinek a védőmaszkjai szintén mos-
hatók magas hőmérsékleten.

Megnyugtató hatású

Könyv- és füzetborítókat, illetve 
bevásárlószatyrokat készített ko-
rábban Péter-Both Erika. Maros-
vásárhelyi ismerősétől jött az első 
felkérés védőmaszkok varrására, 
mivel nem volt elegendő az ottani 
készlet. A szűk baráti körben elter-
jedt hír hallatán a maszkvarrásba 
beszállt a párja is, egy közösségi ol-
dalon közzétett poszt pedig beindí-
totta a munkát. „Más csoportokban 
kaptunk hideget-meleget. Sokan 
leszóltak a nem az előírások szerint 
készített maszkok készítése miatt, 
mások fi gyelmeztettek, hogy ez nem 
véd a vírus ellen. Mi az elejétől kö-
zöltük, hogy ez valóban igaz, de leg-
alább a koszos kezeddel nem nyúlsz 
a szádhoz, arcodhoz” – mutatott rá 
Péter Arnold-László. Pamutból és 
vasalható anyagból varrják házilag 
a védőmaszkokat, ugyanakkor az 
elkészítési fázisban akár hatszor is 
kivasalják az anyagot a fertőtlenítés 
érdekében. A majdnem kéthetes idő-
szak alatt nagyságrendileg három-
száz maszkot adtak át. 

Az utcán védőmaszkban 
megjelenők nagy arányban 
nem orvosi maszkot hordanak. 
Egyszerű az oka: nincs belőle

▴ F OTÓ: PINTI  ATTILA

K Ö Z H A S Z N Ú  I N F O R M Á C I Ó

• Egyre többen ajánlanak fel a közösségi oldalakon
kézzel varrt maszkokat a fertőzés frontvonalában
szolgálatot teljesítők számára. A kezdeményezés nagy
népszerűségnek örvend, a védőfelszerelések hiánya
pedig többeket is arra sarkallt, hogy házilag készítse-
nek védőmaszkokat a közösségek számára.




