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TÁROLÓ ELEMEK
A RENDSZEREZŐHÖZ
ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Használati útmutató

Rendszerező fertőtlenítéshez / elinduláshoz / hazaérkezéshez

SZÁJMASZK
(mosható, vagy eldobható)

KESZTYŰ
NEDVES TÖRLŐKENDŐ

ZACSKÓ, TASAK
(szennyezett tárgyak elhelyezésére)

FERTŐTLENÍTŐ SPRAY
PAPÍRTÖRLŐ

A jelenlegi járványhelyzetben fontos a megfelelő fertőtlenítés és a védőfelszerelés
használata, különösen otthonról való elinduláskor és megérkezéskor.
A leírás segítségével egy olyan mosható, könnyen kezelhető rendszerező készíthető
el, amely segítséget nyújthat a fertőtlenítési alapszabályok követésében, különösen
az idősebbek számára. A tároló a bejárat közelében felakasztva segít kényelmesen és
biztonságosan tárolni a fertőtlenítéshez szükséges eszközöket.
Az oldalsó akasztó elemek a tiszta maszkok, kesztyűk valamint a szennyezett
védőfelszerelést tartalmazó zacskó tárolására szolgálnak.
A jobboldali alsó fül egy kisebb méretű, pumpás fertőtlenítő spray tárolására szolgál.
A flakon a nyakánál rögzítve egy kézzel is használható.
Az alsó, hosszabb akasztó rúd egy papírtörlő guriga tárolására alkalmas, arra az
esetre, ha hazaérkezés után valamit szükséges egyből letörölni. Az elem más eszközök
tárolására is alkalmas, pl. kesztyű, tartalék maszkok, stb.
A rendszerező közepén lelógó akasztó elemek pedig a tárolózsebek felakasztására
szolgálnak. Ezekben szabadon tárolhatóak maszkok, kesztyűk valamint egyéb
fertőtlenítőszerek.
A tároló alsó, szabadon hagyott része egy információs lap rögzítésére szolgál (lásd a
mellékletet), amely ez elindulási és hazaérkezési protokollt ismerteti. Ezt a tájékoztatót
A4-es méretben kinyomtatva a négy sarkán gombostűvel rögzítheted a tárolóra.
Fontos! A rendszerező elhelyezésekor ügyelj rá, hogy gyerekek számára
hozzáférhetetlen legyen, és ne érintkezzen semmilyen használati tárggyal. Így az
esetlegesen fertőző tárgyak hatékonyan izolálhatóak.
A leírás legvégén mosási útmutatót is találsz. Ennek betartása szintén fontos annak
érdekében, hogy az eszköz hatékonyan segíthesse a mindennapokat ebben
a nem mindennapi helyzetben.
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Szükséges eszközök
• 1 db 38x54 cm méretű, 60 fokon mosható vászon anyag (ez
lesz a rendszerező előlapja)-a varrás ráhagyását beleszámoltuk
• 1 db 38x45 cm méretű, 60 fokon mosható vászon anyag (ez
lesz a rendszerező hátlapja)-a varrás ráhagyását beleszámoltuk
• 1 db 132 cm méretű, 2 cm széles gumiszalag (ez lesz az
akasztógumi). A teljes hosszt a következő méretekre szükséges
felvágni:
4 db 8 cm hosszú
2 db 14 cm hosszú
2 db 36 cm hosszú
• 1 db 78 cm hosszú fa rúdléc (átmérője 1cm). A teljes hosszt a
következő méretekre szükséges felvágni:
7 db 6 cm hosszú
1 db 36 cm hosszú
•

1 db 31 cm hosszú tépőzár (2cm széles)

• 1 db 36x43 cm méretű kartonlap (a rendszerező
merevítéséhez)
•

varrógép

•

cérna

•

olló (a textil felvágásához), kézifűrész (a faanyag felvágásához)

A rendszerező elkészítése
1—

2—

3—

Szabd ki az elő- és hátlapot a megadott méret szerint. Vágd méretre a
gumikat és tépőzárat.

Készítsd el az 5db akasztógumit: hajtsd félbe, és a behajtástól számított
1,2 cm-nél varrd össze.

Készítsd el a lelógó akasztógumikat:
a) Az alsó végén 2 cm-t behajtva varrd le 1,2 cm-nél
b) Az alsó végétől 19 cm-t felmérve csípj össze 1,2 cm-t és
varrd össze. Ezek a fülek lesznek a rövid faelemek bújtatói.
c) Felül 2 cm-t behajtva varrd a lelógó gumit a vászon előlap színére,
a megfelelően kimért helyre.

Ez a gumi nincs levarrva a
visszahajtásnál (ez lesz majd
a fertőtlenítő spray akasztója).

4—

Első lépésben varrd fel a tépőzár puha oldalát az előlap tetejénél lévő
1cm visszahajtásra az anyag belső oldalán. Második lépésben varrd fel a
tépőzár kemény oldalát a hátlapon, 3cm-re az anyag behajtott és levarrt
tetejétől. Ezzel a tépőzárral tudod majd rögzíteni a tárolót a vállfa alsó
részéhez.

1.

5—

2.

Fordítsd össze a két vászonlapot, varrd össze, majd fordítsd ki. A
kartonlapot becsúsztatva kész a merevítés.

1.

2.

KARTON MEREVÍTÉS

6—

7—

A 6 cm hosszú fa elemeket csúsztasd be az előre megvarrt gumifülekbe.

Az elkészült tárolót a tépőzár segítségével rögzítsd egy vállfára és már kész is a
rendszerező alapja!

Elkészült? Szuper!
Most jöhetnek a tárolózsebek!
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TÁROLÓ ZSEBEK

ELKÉSZÍTÉSI ÚTMUTATÓ 2 DB ZSEBHEZ

Szükséges eszközök
•

8 db 18x15 cm vászon anyag (2db felakasztható tárolózsebhez)

• 2 db 8 cm hosszú vékony gumizsinór (a zsebek akasztói,
átmérőjük kb. 2 mm)
•

varrógép

•

cérna

•

olló

A leírásban szereplő ajánlás 2 db zsebet tartalmaz. Az információs
lapot elhagyva a rendszerezőn 4 db zseb fér el, így a tárgy
elkészítője eldöntheti, melyik megoldást tartja praktikusabbnak.

A tároló zsebek elkészítése

1—

A már kiszabott 8 db azonos méretű (18x15 cm) elem közül kettőre varrd
fel a kis gumiszalagokat kézi varrással a szabásminta felső, hosszabb
oldalára középen úgy, hogy a kis gumiszalagok szárai egymástól 3 cm-re
legyenek.

1.

2—

3—

2.

Fordítsd szembe a 4x2 elemet felül, ahol az imént a kis gumikat is
felvarrtuk, majd egy vonallal varrd össze, így 4 azonos összevarrt elemet
kapsz.

Fordítsd szembe a párokat, ügyelve arra, hogy egy gumis és egy gumi
nélkül összevarrt pár kerüljön össze. Varrd körbe a szaggatott vonalak
mentén, kihagyva a csücsköket, és egyik hosszanti oldalon egy kis lyukat,
ahol majd kifordítod az egészet.

4—

5—

Az összesen 8 sarkon kihagyott csücsköt csípd össze és 5mm-en varrd
le, így helyes kis “párnákat” kapsz.

A kis lyukon keresztül óvatosan fordítsd ki az összevarrt anyagot, majd
a lyukat összecsípve varrd le kívülröl. Ez a külsö anyagba beforgatva a
bélés oldalára kerül majd.

- KÜLSŐ OLDAL
- BELSŐ OLDAL

6—

Vasald le, ha túlságosan meggyűrődött! Helyezd a már elkészült tároló
felső füleire, vagy ahol számodra praktikus az elhelyezése.

A rendszerező készen áll
a használatra!
Reméljük, megkönnyíti
a biztonságos elindulást
és megérkezést!

Mosási útmutató

Lehetőség szerint a rendszerező összes elemét a használattól függően de legalább
kéthetente mosd ki 60 fokon!
A rendszerező mosási előkészítése
Vedd le az A4-es tájékoztató papírlapot!
Vedd le a tárolózsebeket!
Húzd ki az összes fa elemet, és ha tudod fújd le alkohollal, hogy fertőtlenítsd őket!
Húzd ki a merevítő kartonlapot!
Tedd őket egy zacskóba, lehetőleg elzártan!
Ezután mosd ki 60 fokon mosógépben az összes textilt, lehetőleg maximum 800-as
fordulatszámon.
Mosás és száradás után átvasalhatod, ha túl gyűrött lett a mosás során.

Disclaimer / Nyilatkozat
A jelen PDF tartalmát a lehető leggondosabban állítottuk össze.
A MOME által ebben a PDF-ben közzétett információk, adatok, ajánlások kizárólag
tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, esetleges módosulásáért, valamint
azoknak szakszerűtlen/ nem megfelelő alkalmazásával/felhasználásával
összefüggésben felmerülő problémákért, hibákért, károkért a MOME-ét
semmilyen felelősség nem terheli.
A MOME honlapon letölthető Segítő Pakkok és a bennük ajánlatott termékek
használata önkéntes és kizárólag saját felelősségre történhet. A MOME honlapon
közzétett adatok, információk ajánlás jellegűek, nem helyettesítik az orvosi /
védőnői konzultációt!
Amennyiben a MOME weboldalon található bármely segélydoboz/termék
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon
közölteknél több információra van szüksége, esetleg panasza merül fel, kérjük
írjon ide: segitopakk@mome.hu .
Az adott webhelyen található külső honlapokra mutató hivatkozások is
tájékoztató jellegűek. A MOME nem vállal felelősséget a külső honlapokon
található adatokért és információkért. A hivatkozás alatt található tartalmakra nincs
befolyásunk. A jogellenes, hamis, hibás vagy hiányos tartalmakért és valamely
hivatkozás alatt található tartalom használatából eredő károkért ennek megfelelően
nem vállalunk felelősséget.

segitopakk.mome.hu
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