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Creu Roja prepara el material per repartir a les cosidores que confeccionaran les
bates.

Una trentena de cosidores confeccionaran en els propers dies 1.000
bates sanitàries d’un sol ús

Dimecres 15 d'abril de 2020

Una trentena de persones inscrites a la borsa de voluntariat creada recentment per
l’Ajuntament, conjuntament amb Creu Roja i Càritas, assumirà en els propers dies
un nou encàrrec: la confecció de 1.000 bates sanitàries d’un sol ús que es destinaran
al personal de les residències de gent gran, l’ambulatori i altres serveis de salut.

L’acció, la segona d’aquestes característiques després que fa uns dies les voluntàries
de la borsa cosissin 750 mascaretes, es durà a terme amb paper hidrofugat i
impermeable. El material, que és homologat per a aquests usos, ha estat subministrat
gratuïtament per l’empresa Robin Hat, que també ha facilitat el tutorial per
confeccionar les bates.

Creu Roja ha estat preparant aquests dies el material en lots per distribuir-los a
partir de demà a les cosidores, cadascuna de les quals s’encarregarà de confeccionar
unes 30 bates. La previsió és que la setmana que ve el material ja pugui ser distribuït
per al seu ús.

Cal remarcar que els treballs de confecció s’han pogut encarregar només a les
persones que disposaven d’una màquina de cosir amb uns requeriments mínims
específics concrets.

L’empresa Robin Hat, ubicada a Rubí, es dedica a la fabricació de barrets de
quiròfan. Precisament, la confecció de 1.000 casquets sanitaris, així com de 2.000
bates més d’un sol ús, són altres encàrrecs previstos per als propers dies.
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