NUUS 3

HEILBRON HERALD 24 APRIL 2020

Maskers is belangrik

Tracey Jacobs en haar span
Weens die wêreldwye tekort aan mediese maskers wat gebêre word vir die
mediese personeel is dit belangrik om 'n herbruikbare masker te dra. Enige
masker is beter as geen masker, en dit gaan daaroor om minder kieme te
versprei. Weens jy vir dae lank met COVID-19 kan rondloop sonder die wete
dat jy dit het kan die virus vinnig vesprei. Tracey Jacobs van Angle Feather
Boutique in Heilbron het kort voor die inperkingsperiode begin om enkellaag
maskers te maak en het die eerste 100 verniet weggegee. Haar winkel het
egter net soos talle ander gesluit die 26ste Maart. Sy het haar sertifikaat om
voort te gaan met die maak van maskers teen 8 April ontvang en het met
verkeie navorsing begin om nuwe ontwerpe te maak om die nodige vereistes
na te kom. “Jou masker is onvoldoende indien jy deur hom steeds 'n
vuurhoutjie kan dood blaas” vertel sy en het die nuwe produksie van 'n 3-laag
masker begin. Nadat ongeveer 500 maskers alreeds uitgegee is vir liefdadigheid,
verkoop sy ook die maskers volgens bestelling en by Spar. Sy ry steeds met
10 maskers in haar voertuig en deel dit in die strate uit aan mense vir die wat
dit benodig. Dit is belangrik om nie net jouself nie, maar die ander om jou ook
te beskerm en 'n masker te dra. Sy doen 'n beroep op elk wat ook die “Face
Shield” dra om steeds 'n masker te dra weens die kieme steeds gemaklik jou
sinus kan verlaat. Gesigmaskers is nie net vir jou eie veiligheid nie, maar raak
deel van 'n mode verklaring en kan sommige maskers by jou uitrusting pas.
Wees deel van die nuwe modestelling en beskerm terselfdetyd jouself en
ander mense. Bestel ook jou herbruikbare en wasbare maskers by Heilbron
Herald. Handsanitizer produkte ook nou in voorraad.
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