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TIEDOTE KASVOMASKIEN JAKELUSTA
Pielaveden kunta on varautunut maan hallituksen linjauksen mukaisesti jakamaan kasvomaskeja THL:n
suosituksen mukaisessa tarpeessa ja tilanteessa oleville kuntalaisille. Maskeja on saatavissa
nuorisotiloilta (Kirjastotalon toinen pääty, Laurinpurontie 14) tiistaisin ja torstaisin klo 11–13 välillä.
Kasvomaskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille THL:n ohjeistuksen mukaisesti seuraavissa tilanteissa:
• Joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.
• Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen
valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
• Riskisalueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä
karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
Pielaveden kunnan palveluissa ja julkisilla paikoilla on pääosin hyvin tilaa noudattaa turvavälejä.
Kasvomaski on yksi keino ehkäistä koronavirustartuntojen leviämistä. Ensisijaisen tärkeää on noudattaa
turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

KASVOMASKIEN NOUTOPISTE
Pielaveden nuorisotilat (Kirjastotalon toinen pääty, Laurinpurontie 14)
Maskien jako tiistaisin ja torstaisin klo 11–13
Lähtökohtaisesti kasvomaskien hankinta tulee hoitaa itse. Maan hallitus on kuitenkin linjannut,
että vähävaraisiksi itsensä kokemien ihmisten on mahdollista saada maskit kunnan kustantamina
kasvomaskien noutopisteestä.
Muistilista maskin käyttöön
• 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.

Koronatartuntojen osalta tilanne on tällä hetkellä koko Pohjois-Savossa rauhallinen ja ylireagointia tulisi
myös tietoisesti välttää. Kasvomaskien jakaminen tässä tilanteessa on hyvää varautumista, jos
epidemiatilanne alueella muuttuisi. Maskien hamstraamiseen ei kuitenkaan ole syytä ryhtyä.
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