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Einhorn Familienzentrum 

Fredersdorfer Straße 10 

10243 Berlin 

 

W O R K I N G   @   H O M E  

W I T H   E I N H O R N  
“Biz kendimizi, sizleri ve herkesi korumak istiyoruz!” 

Yüz maskeleri dikiyoruz - siz de katılın 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm ailelerimize, dikiş meraklılarına ve Einhornlar’a.                                   30.03.2020 

Hepimiz bu haftalarda Korona konusu ile ilgileniyoruz. Kurumumuzda sistemik önemli alanlar var ve 

bu çalışmalarımızda acil olarak ağız burun yani yüz maskeleri gerekiyor.  

Ancak, yüksek talep nedeniyle, şu anda yeterli miktarda koruyucu maskelerimiz yoktur. 

Şimdi sıra size gelmiş oluyor … 

Dikiş deneyimi olanlardan bir ricamız var, kendinize ve Einhorn GmbH için koruyucu yüz maskeleri 

(kalın kumaş filtreli) dikebilir misiniz? 

Lütfen dikkat: El yapımı koruyucu yüz maskeleri tıbbi yüz maskeleri kadar güvenilir değildir, ama 

artık satışa sunulmadıkları için kendimizi koruyabilmek için bir imkândır. 

Nasıl yapılır: 

https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/ 

Desen ve dikiş talimatlarını burada bulabilirsiniz. Talimatlar basit ve resimlerle iyi tanımlanmış olup, 

ek filtreler için de ipuçları vardır. 

https://naehtalente.de/atemschutz-naehen/
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Malzeme olarak basit pamuklu kumaşlar (60-90 derece yıkanabilir), kumaş kalıntıları 

kullanabilirsiniz, bunun için çok uygundur. 

Dikilmiş maskeler nereye gidecek... 

Eğer ev ofisi, evde eğitim, ev temizliği, yemek pişirme, 

SocialNetWorking yanı sıra  kurumumuz için birkaç maske dikmeye ve sonra göndermeye zamanınız 

olursa maskeleri bizim ofise gönderebilirsiniz. Bizi ve çalışmalarımızı bu şekilde çok desteklemiş 

olursunuz!  

Einhorn gGmbH 

Torellstraße 1 

10243 Berlin 

 

Sorulariniz varsa Familienzentrum 030 – 40 50 42 45 ya da Andrea Kahl-Jaeckel ile iletişime 

geçebilirsiniz 0160 - 98 72 55 00 

 

En iyi dileklerimizle, sağlıklı kalin! 

Sizin Einhorn-Team 

 

#MaskenSchützenAndere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Andrea Kahl-Jaeckel özel ihtiyaçlar öğretmeni ve entegrasyon eğitimcisi. 

Aile merkezinde açik alanda calisiyor ve ebeveynlik tavsiyesi yapiyor.  

Özel olarak kronik hastalığı olan veya engelli çocukları olan ebeveynler için. 

Bundan başka dikiş ve dans kursları yönetiyor. 

 

 

  


