Spoštovane krajanke in krajani,
stanje epidemije se iz dneva v dan zaostruje. Na nas vseh je, da se po najboljših močeh trudimo preprečevati širjenje zloveščega
virusa. Zato boste jutri na vaše domove dobili blago iz katerega boste lahko izdelali 2 zaščitni maski. Material je zagotovila Občina
Radovljica.
Maske, ki ste jih prejeli so narejene iz 4 slojnega Airlaid materiala, ki ga izdeluje podjetje Seti iz Kranja. Ustreznost materiala je
potrdila Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, UKC Ljubljana.
Preden uporabite masko svetujemo, da jo vsaj na začetku pustite na zraku 2-3 dni, prav tako svetujemo, da si po branju tega dopisa
ali dotikanju mask temeljito umijete roke, saj že to predstavlja manjšo možnost okužbe, čeprav smo poskrbeli za vse preventivne
ukrepe.
Predvsem pa vedite, da s to masko niste popolnoma zaščiteni in še vedno velja, da upoštevate minimalno varnostno razdaljo
1.5 m, čistite roke in če ste bolni, da ostanete doma!
Predvsem pa vedite, da s to masko niste popolnoma zaščiteni, in še vedno velja, da morate upoštevati minimalno varnostno
razdaljo 1,5 m, čistiti roke, in če ste bolni, ostanite doma!
Namestitev maske:
Preden si namestimo masko, si umijemo ali razkužimo roke. Zgornji del maske je zaprt, spodnji pa odprt, kjer se tudi vidi 4 sloje
servieta. Maska mora pokrivati usta, nos in brado. Masko si nadenemo preko nosu navzdol. Po namestitvi maske si umijte roke.
Med uporabo:
Med uporabo se maske ne dotikajte. Če se dotaknete maske, si roke umijte ali razkužite.
Odstranitev maske:
Masko zamenjamo vsaj na 2 uri ali ko postane vlažna. Masko odstranimo tako, da se dotikamo le elastik/trakov, s pogledom
naravnost. Po odstranitvi si umijte ali razkužite roke.
!OPOZORILO!
Rabljenih mask se NE SME odvreči v koš za papir, ker material ni primeren za reciklažo. Odvrže se jih v koš za mešane
odpadke! Maske ni priporočljivo uporabljati večkrat.
Maske ni priporočljivo uporabljati večkrat. Za nakup dodatnih mask ali materiala za sestavo mask se lahko obrnete na podjetje
Seti, vsi kontakti in navodila so navedena na njihovi internet strani: https://www.seti.si/zascitne-maske.
PAZITE NASE IN OSTANITE ZDRAVI!!!
Krajevna skupnost Lesce

