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Sejas maskas kļūva par vienu no šī brīža situācijas aktualitātēm, īpaši tādēļ, ka ir gadījumi, kad
sejas masku izmantošana ir obligāta, piemēram, sabiedriskajā transportā . Šados apstākļos
patērētājiem ir nepieciešamas pamatzināšanas par sejas maskām un to lietošanu.

Mūsu rakstā sniegsim trīs ieteikumus patērētājiem attiecībā uz sejas masku iegādi un lietošanu.

Uzzināt vairāk par sejas masku veidiem
Tirgū atrodamas sejas maskas ir ļoti dažādas un bez iepriekšējām zināšanām var būt grūti
saprast, kāda tieši maska atbilst konkrētā patērētāja vajadzībām.

Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegtajai informācijai , elpošanas ceļu
aizsardzības līdzekļus var iedalīt trīs grupās:
- respiratori - šie līdzekļi aizsargā lietotāju no sīko daļu ieelpošanas. Sakarā ar to, ka
dažādi respiratoru veidi dažādi pielāgojas to lietotājiem, tiem ir nepieciešams piemērotības
tests, lai pārliecinātos, ka konkrētais respirators atbilst lietotājam pēc izmēra un nodrošina
maksimālu aizsardzību. Atkarībā no filtrācijas efektivitātes, respiratori var būt trīs veidu: FFP1,
FFP2 un FFP3. Aizsardzībai no COVID-19 iesaka lietot FFP2 un FFP3 tipa respiratorus;
- medicīniskās vai ķirurģiskās maskas - šie līdzekļi neaizsargā lietotāju, bet paredzēti, lai
pasargātu pacientu un tādējādi var tikt izmantotas infekcijas izplatīšanas risku samazināšanai
! Šīs maskas ir vienreiz lietojamas. Atkarībā no filtrācijas efektivitātes tās arī iedala trīs veidos
(no zemākas uz augstāku): Type I, Type II un Type IIR. Visām maskām ir ļoti augsta filtrācijas
pakāpe, tādēļ patērētājiem ieteicams lietot Type I, kura nodrošina 95% baktēriju filtrācijas
efektivitāti. Pārējas maskas atstāsim medicīnas personālam.
- vienkāršas sejas vai higiēnas maskās - šīs maskas piedāvā plašs tirgotāju loks un
iespējams, ka tās var nodrošināt zināmu aizsardzību, tomēr
to efektivitāte nav zināma un nav garantēta
.
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Pēkot maskas aicinam patērētāju rūpīgi iepazīties ar to marķējumu. Detalizētāka informācija par
respiratoru un medicīnisko masku marķējumu un to piemēriem ir pieejama
šeit
.

Pērkot maksas internetā, ņemt vērā, ka atteikuma tiesības var zaudēt,
atverot iepakojumu
Ja nolēmāt pirkt maskas internetā, tad īpaša piesarzība būs īstā vietā. Jāatceras, ka, ja
patērētājs ir saņēmis hermētiski iepakotus respiratorus vai medicīniskās maskas, tad ar brīdi,
kad šis iepakojums ir atvērts patērētājs zaudēs savas atteikuma tiesības ! Šī iemesla dēļ,
iesakam patērētājiem rūpīgi iepazīties ar preces marķējumu pirms iepakojuma atvēršanas, lai
izšķirtos par atteikuma tiesību izmantošanu. Īpaši uzmanīgam ir jābūt, perkot respiratorus, jo
efektīvai aizsardzībai tiem ir jābūt piemērotiem tieši konkrētam patērētājam (sk. augstāk).

Atgādinām, ka, ja patērētājs atvēra iepakojumu, bet konstatēja, ka prece neatbilst aprakstam
vai tai piemīt citi defekti, tad patērētājs joprojām var izmantot savas tiesības preces
neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā
.

Iemācīties pareizi lietot masku
Nepietiek nopirkt sev piemērotu respiratoru vai masku, ir nepieciešams arī pareizi to lietot. Šai
ziņā aicinam ievērot Slimību profilakses un kontroles centra skaidrojumu .

Jebkurā gadījumā jāņem vērā, ka sejas maskas lietošana neaizstāj citus aizsardzības
pasākumus (fiziskā distancēšanās, roku mazgāšana u.c.). Turklāt ar sejas maskas lietošanu ir
saistīti arī riski, piemēram, kā brīdina Slimību profilakses un kontroles centrs:
- sejas masku lietošana veselajiem cilvēkiem var radīt viltus drošības izjūtu, kas var veicināt
pārējo aizsardzības pasākumu neievērošanu;
- pastāv risks, ka nepareiza sejas maskas noņemšana vai citas nepareizas darbības ar
piesārņotu sejas masku, kā arī pastiprināta vēlme pieskarties sejai maskas lietošanas laikā,
veseliem cilvēkiem var palielināt inficēšanās risku.
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Veiksmīgus un drošus Jums pirkumus!
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