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LÁTKOVÁ SBÍRKA POKRAČUJE!
Možná jste na našich stránkách www.alfasoftware.cz zaznamenali informaci
o tom, že sbíráme bavlněné látky určené k šití roušek pro ty nejohroženější.
Sběrné místo u nás zřídila jednatelka ALFY Eva Maurerová na popud Lukáše
Kroupy, šéfa handicapovaných sportovců sdružených v neziskové organizaci

LENOX. Šití roušek a jejich distribuci zejména do nemocnic a organizací
sociálních služeb i jednotlivcům zajišťuje mezinárodní humanitární organizace ADRA.
ADRA poskytuje pomoc lidem v nouzi včetně pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru skrze

15 dobrovolnických center. Kromě koordinace dobrovolníků komunikují také se zástupci místních
samospráv (starosty, vedoucími sociálních odborů…) a na základě vzniklé poptávky propojují
jednotlivé seniory či další ohrožené osoby v izolaci s dobrovolníky. Ti pomáhají s donáškou nákupu,
poskytnutím roušek či vyzvednutím léků. Kromě toho ADRA zajišťuje také psychosociální
pomoc. Veškeré služby poskytují zdarma a aby toto vše mohli zajišťovat,
potřebují kromě dobrovolníků a finančních příspěvků také látky na roušky.
Sbírku bavlněných látek u nás v ALFĚ jsme spustili 24. března a tašky s látkami
si od nás odváží pracovníci Adry, menší náklad dokonce odvezl Lukáš Kroupa
osobně na svém invalidním vozíku :-). Kolegyně Iveta Lišková zapojila do sbírky
všechny své sousedy z obce Javor a sousedního Týnce.

DOBROVOLNÍCI UŠILI A ROZDALI UŽ PŘES 14 000 ROUŠEK!

Vyzvěděli jsme pro vás od „otce látkové sbírky“
Lukáše Kroupy podrobnosti o výrobě:
Lukáši, prozraďte nám, kolik tisíc kusů roušek už
dobrovolníci ušili a rozdali?
K 9. dubnu se podařilo ušít a rozdat cca 14.000 ks.
Dobrovolníci šijí a distribuují od poloviny března.
To je pěkné číslo! Kolik látky je potřeba na jednu?
Nyní se šijí dvojité roušky z látky o rozměrech 40 x
20 cm s tím, že se po jedné straně látka přehne.
Ušetří se tím jedna strana roušky, která se nemusí
sešívat. Dále je potřeba materiál na tkaničky.
Na ně se stříhá cca 80 cm dlouhý pruh látky.
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Kolik času zabere ušití jedné roušky a jak to probíhá?
To se velmi těžko měří, ale pokusím se popsat celý
proces výroby. Na začátku se materiál přiváží do
Dobrovolnického centra ADRA. Lidé se domluví,
nashromáždí látky a poté zavolají do ADRY, případně
dobrovolníkovi, který je součástí jejich týmu a ten
je vyzvedne. Tento způsob je ideální, protože se tím
minimalizují osobní kontakty. Látky je samozřejmě
možné přinést do Dobrovolnického centra i osobně.
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Kolik má ADRA aktuálně dobrovolníků?
Do samotné výroby a distribuce roušek
je zapojeno přes 120 dobrovolníků, kteří
se všemu věnují ve svém volném čase bez
nároku na odměnu. Ne všichni šijí, někdo
rozváží, další zajišťuje logistiku a komunikaci,
řeže a sterilizuje látky apod.

Ušití roušky trvá jen 5 minut, ale …
Následně putují na řezání, kde pomocí stroje lze
za 1 hodinu nařezat až 1000 kusů. Ty pak zabalí
do balíčků obsahující díly a tkaničky pro zhotovení
50 roušek a odvezou je do pece ke sterilizaci.
Tam si pobydou 1,5 hodiny při teplotě 65 °C, čímž
je zajištěna bezpečnost pro všechny, kteří z nich šijí.
Poté se již nastřihaných roušek dotýkají všichni pouze
v rukavicích. Balíčky jsou odvezeny zpět do ADRY
a odtud rozváženy jednotlivým šičkám.
Šičky si musí nejdříve nažehlit tkaničky a sklady.
Samotné ušití jedné takto připravené roušky je pak
rychlé a trvá přibližně 5 minut. Po ušití zavolá šička
dobrovolníka, který hotové roušky zaveze zpět do
Dobrovolnického centra ADRA. Zde se balí po 50
kusech a rozváží do nemocnic v kraji nebo do institucí
zajišťující sociální služby, zejména pro osoby nemocné
nebo v důchodovém věku. V daném zařízení jsou
roušky opět sterilizovány a poté používány.

Kde jsou sběrná místa látek? U nás v ALFĚ
a …. kde ještě?
Pokud jde o sběrná místa na Klatovsku, tak vím,
že se do šití zapojili zaměstnanci Šumavských
zahrad v Klatovech a společnost JOKA, která šije
roušky z látek na košile. Další velké sběrné místo
je ve Spolkovém domě v Plánici u Klatov.
Děkuji Lukášovi Kroupovi za podrobné a
zajímavé informace.
Dle odhadů bude nutné roušky nosit ještě
několik měsíců a chránit zejména nemocné
a seniory. Při veškeré snaze je ochranných
pomůcek ve složkách integrovaného
záchranného systému stále nedostatek.
Proto látková

sbírka pokračuje!

Apelujeme na všechny své známé, příbuzné, klienty a obchodní partnery:
„Máte už doma prázdné skříně? Nasaďte si roušku od ucha k oušku
a běžte zkontrolovat skříně k sousedům. Samozřejmě z bezpečné
vzdálenosti.“ :-) Kromě látek, je možno darovat finanční příspěvek,
dezinfekci nebo vlastní hotové roušky! Výzva neplatí jen pro Klatovy a okolí.

Dobrovolnická centra ADRA najdete v Brně, Břeclavi, České Lípě,
Českých Budějovicích, Frýdku-Místku, Havířově, Chomutově, Liberci,
Ostravě, Plzni, Praze, Příbrami, Valašském Meziříčí, Zlíně a Znojmě.
DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT!
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