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Maske kullanımı ve yoksullara dağıtılması ile ilgili duyuru
Yüz maskesi, korona virüs enfeksiyonların yayılmasını önlemenin bir yoludur. Mümkün
olduğunca 1-2 metrelik sosyal mesafesini korumak, ellerinizi yıkamak, kolunuza veya tek
kullanımlık mendilinize öksürmek ve yüzünüze dokunmaktan kaçınmak hala birincil önem
taşımaktadır.
THL’nin yüz maskesi tavsiyesinin amacı, diğer insanları korona virüsü enfeksiyonu
durumunda olası riskten korumaktır. Maske, çocuklar için uygun değildir. Maske, 15 yaşından
itibaren talimatlara göre kullanılır.
Korumak için kumaş maskesi yeterlidir. Kerava Belediyesi, aynı zamanda maskelerin en
savunmasız insanlara ücretsiz olarak dağıtılmasına ve kullanımları konusunda talimat
verilmesine yardımcı oluyor.
Maskenin aşağıdaki durumlarda ve aşağıdaki kişiler için kullanılmasını önerilir:
•
•
•

Yakın temasların her zaman önlenemeyeceği toplu taşıma araçlarında.
Korona virüs testi için test yerlerine giden ve test sonucu sonuçlanmadan önce
dışarıya çıkmak zorunda kalan kişiler.
Risk bölgelerinden Finlandiya’ya gelen ve giriş noktalarından karantinaya alınan, veya
karantina sırasında evden dışarıya çıkmak zorunda kalan kişiler.

Bölgesel yetkililer tarafından tavsiye edildiği üzere, maske yakın temastan kaçınmanın
mümkün olmadığı diğer durumlarda da kullanılabilir.

Kerava’da maskelerin dağıtımında işbirliği:
Prensip olarak, şehirdeki her vatandaş kendi maskesini kullanmaktan, maske satın almaktan
ve ilgili masraflardan sorumludur. Ancak, hiç kimsenin maddi durumu tavsiyeye uymaya
engel olmamalıdır. Kerava Belediyesi, gelirleri düşük olduğu nedeniyle maske alamayan
insanlara dağıtım noktalarında kumaş maskeleri dağıtmaktadır.
Kerava Belediyesi, maskelerin dağıtımında organizasyonlarla ve 3. sektör ile yakın işbirliği
yapmaktadır. Kerava’da kumaş maskelerin dağıtıldığı dağıtım noktaları aşağıda yazılmıştır:
•

Kerava Belediyesi Sosyal Hizmetler (Kultasepänkatu 7, 3. kat) Müşteri görüşmelerinde
maske dağıtımı yapılmakta.

•

Polku, SPR (Kuparisepänkatu 3) her gün saat 09-13 arası.
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•

Pentekostal Cemaatin (Helluntaiseurakunnan) yiyecek dağıtım noktası
(Kuparisepänkatu 6), pazartesi ve perşembe günleri saat 12:30-13:30 arası yiyecek
dağıtımı ile birlikte.

•

Evanjelist Lutheran Cemaati (Evankelisluterilainen seurakunta), pazartesi ve
perşembe günleri saat 09-10 arası cemaat çalışanlarını arayarak maske talebinde
bulunabilir, tel. 0400 378138.

•

City Cemaati (Cityseurakunta) (Asemanaukio 7), cuma günleri saat 09-11 arası.

Maske kullanımı için talimatlar
•

Nefes alabileceğiniz, yüzünüze uygun bir model bulmak için farklı maskeleri
deneyin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Yanınıza gün içerisinde ihtiyaç duyduğunuz kadar maske alın.
El dezenfektanı ve değiştirmek gerekirse eğer yedek maskeleri yanınızda
bulundurun.
Yeni veya temiz maskeyi takmadan önce elinizi yıkayınız veya dezenfektan
kullanın.
Toplu taşımaya binmeden önce maskenizi takın.
Maskenin yüzünüze tam oturduğundan ve ağzınızı, burnunuzu ve çenenizi
kapladığından emin olun.
Kullanım sırasında maskeye, çene altına veya alnınıza dokunmayın.
Eğer maskenize kullanım sırasında dokunursanız, dokunmadan önce ve sonra
ellerinizi yıkayın veya dezenfektan edin.
Kullanılmış maskeyi tekrar takmayın.
Maske ıslanırsa veya kirlenirse maskeyi değiştirin.
Temizlenmiş ellerle maskeyi lastiklerden tutarak çıkarın. Maskenin dışına
dokunmayın.
Tek kullanımlık maskeyi kullandıktan sonra direk çöpe atın ve yeniden kullanılabilir
kumaş maskeyi plastik poşete veya direk çamaşır makinesine koyun.
Elinizi maskeyi çıkardıktan sonra yıkayın veya dezenfektan edin.
Kumaş maskesini kullandıktan sonra 60 derecede yıkayın veya biraz deterjan
eklenmiş suda beş dakika boyunca kaynatın. Maskesi durulayın ve temiz hava olan
bir yerde kurulayın.
Maskeyi kullanmak için THL’nin video talimatları
https://www.youtube.com/watch?v=TEyRtvIJqII&feature=youtu.be
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