Siuntion kunta jakaa kasvomaskeja vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville kuntalaisille
ilmaiseksi.
Maskin käyttö on suositeltavaa kun käyttää joukkoliikennettä ja tilanteissa joissa lähikontaktin
välttäminen ei ole mahdollista. THL suosittelee maskin käyttöä yli 15-vuotiaille henkilöille.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus linjasi 13.8.2020 muun muassa maskien käytön suosituksesta. Kuntien
on huolehdittava siitä, että vähävaraisimmat ja haavoittuvimmassa asemassa olevat kuntalaiset saavat
maskeja ilmaiseksi.
Maskin käytön tavoitteena on suojata kanssaihmisiä mahdolliselta altistumiselta koronatartuntatilanteessa.
Kasvomaskin käyttö vaatii huolellisuutta, jotta viruksella mahdollisesti tahraantunut maski ei aiheuta
tartuntariskiä. Maskia on aina käsiteltävä puhtailla käsillä.
Muistilista maskin käyttöön (THL):
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Kokeile erilaisia maskeja, jotta löydät sellaisen kasvoillesi sopivan mallin, jonka läpi pystyt
hengittämään.
Varaa käyttöösi niin monta maskia kuin päivän aikana tarvitset.
Varaa mukaan käsihuuhdepullo ja tarvittaessa ylimääräisiä maskeja vaihtoa varten.
Pese tai desinfioi kädet ennen kuin asetat uuden tai puhtaan maskin.
Aseta maski kasvoille hyvissä ajoin ennen liikennevälineeseen nousemista.
Varmista, että maski asettuu tiivisti kasvoille ja peittää suun, nenän ja leuan.
Älä koske maskiin tai siirrä sitä leuan alle tai otsalle käytön aikana.
Jos kosket maskiin käytön aikana, pese tai desinfioi kätesi ennen koskemista ja sen jälkeen.
Älä pue käytettyä maskia uudelleen.
Vaihda maski uuteen, jos se kostuu tai likaantuu.
Poista maski puhdistetuin käsin tarttumalla sen nauhoista. Älä koske maskin ulkopintaan.
Laita kertakäyttöinen maski suoraan roskiin käytön jälkeen ja uudelleen käytettävä kangasmaski
muovipussiin tai suoraan pesukoneeseen.
Pese tai desinfioi kädet maskin poistamisen jälkeen.
Pese kangasmaski 60 asteessa aina käytön jälkeen tai keitä sitä viisi minuuttia vedessä, johon on
lisätty hieman pesuainetta. Huuhtele maski ja kuivata se paikassa, jossa on raitis ilma.

Lue lisää: https://thl.fi/fi/-/thl-suosittaa-kasvomaskin-kayttoa-toisten-suojaamiseksi-kasienpesu-jaturvavalit-ovat-tarkeimmat-keinot-ehkaista-koronatartuntoja
Kunnan jakamat maskit ovat pestäviä (90 astetta), ja kankaisia, eli niitä voi käyttää monta kertaa.
Kasvomaskeja vähävaraisille ja haavoittuvimmassa asemassa oleville kuntalaisille jaetaan Siuntion
terveyskeskuksessa keskiviikosta 19.08.2020 alkaen, arkipäivisin klo 14-15. Maskeja jaetaan 3 kpl/henkilö.

