Loški rotarijci stopili ponovno skupaj
V trenutnem obdobju, ki je poleg navdihujočih zgodb o solidarnosti žal poln tudi zgodb o »vojnem
dobičkarstvu« in izkoriščanju situacije za lastno finančno korist, je naravnost osvežilna novica, da so člani
Rotary cluba Škofja Loka združili moči, solidarno stopili skupaj in s pomočjo 3D-tiskalnikov izdelali približno
65 zaščitnih vizirjev za zaposlene v poklicih, ki so trenutno najbolj na udaru koronavirusa.
Vse se je začelo z idejo rotarijske
guvernerke, ki so jo še isti večer
zagrabili nekateri člani RC Škofja
Loka, med drugim tudi Franci
Bogataj. Še isto noč je s svojim
doma sestavljenim 3D-tiskalnikom zagnal proizvodnjo in uspel
izdelati 10 vizirjev za Karitas, preden je tiskalnik žal izdihnil. Tako
je bila opravljena »testna verzija«,
in s tem se je vse šele začelo.
Najprej je bilo potrebno priskrbeti vse potrebne materiale za
izdelavo zaščitnih vizirjev, kjer so
se izkazali Uroš Jarc, ki je priskrbel zaščitno folijo, Marko Murn,
ki je sodeloval pri navezavi in iskanju materiala, Dušan Jerala, ki
je zagotovil elastične trakove, in
še nekateri drugi. Ključno 3D-tiskanje okvirjev zaščitnih vizirjev
je pognal Uroš Golob s Suhe, ki
se mu je po izkazanem interesu s
strani Zdravstvenega doma Bled
na radovljiški strani pridružil še
Primož Černe. Daniel Musek
je prevzel končno montažo in
koordinacijo, zdravnik Andrej
Šubic pa je poskrbel, da so prišli
v prave roke. In končni rezultat
je, vsaj zaenkrat, približno 65 izdelanih zaščitnih vizirjev. Musek
ne izključuje možnosti, da ne bi
vizirjev izdelovali še naprej, dodaja pa, da so jih trenutno izdelali
po svojih močeh dovolj za vse
pomoči potrebne, za katere so
izvedeli po lastnih kanalih.
Kot pove Musek, so bili vizirji
razdeljeni na različne naslove.

Tako so jih zagotovili za Zdravstveni dom Škofja Loka, Center
slepih, slabovidnih in starejših
Škofja Loka, nekaj jih je šlo tudi
na Župnijsko Karitas Škofja Loka,
pa s škofjeloško odpravo Rdečega križa Slovenije na mejni
prehod Karavanke, kjer so do
takrat dnevno pregledovali številne ljudi z nezadostno zaščitno opremo. Glavnina pa je šla v
zdravstvene domove za potrebe
zdravstva, predvsem v ZD Škofja
Loka, ZD Gorenja vas in ZD Bled,
v dežurne ambulante in na triaže,
kamor je bilo razdeljenih preko
35 vizirjev, dodaja zdravnik Andrej Šubic, dr. med.
Pa sama kvaliteta vizirjev?
Kot pove Šubic, so izdelani 3Dvizirji udobni za nošenje. Resda
ne gre za profesionalno zaščitno
opremo, ki bi imela opravljene
teste, temveč so 3D-zaščitni vizirji
zgolj začasna rešitev, ki pa je v
vsakem primeru dober in dovolj
zanesljiv približek za zaščito. Kot
najpomembnejše sporočilo akcije izdelave zaščitnih vizirjev pa
zdravnik Šubic poudarja dejstvo,
da je bila celotna izdelava in dostava popolnoma brezplačna. V
današnjem času marsikdo namreč
»za drage denarje« prodaja na
roko šivane zaščitne maske ali
vizirje, in »vojno dobičkarstvo«
je v polnem razcvetu. Na primeru
pričujoče akcije, ki vrača vero v
ljudi, pa je mogoče videti, kdo je
zares pravi humanitarec po srcu.
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Uroš Golob med tiskanjem vizirjev.
Če kdaj, se v kriznih situacijah
pokaže prava narava človeka, in
zgodba o zaščitnih vizirjih je zagotovo ena takšnih. Člani Rotary
cluba Škofja Loka so tako izvedli
še eno odmevno akcijo v nizu dobrodelnih aktivnosti. Spomnimo,
že v aprilu so sodelovali pri nakupu računalnikov, da bi otrokom

iz velikih družin s Škofjeloškega
vsaj malo olajšali izobraževanje
na daljavo in izboljšali njihove
pogoje za učenje. Od prvotno
načrtovanih 22 računalnikov so
jih na koncu na škofjeloškem
podarili kar 27. Kapo dol!
Anja Kuhar Glišić

Zdravnik Andrej Šubic v zaščitni obleki z vizirjem

Zaščitno opremo je najbolj potrebovalo zdravniško osebje.
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