
 

 

KASVOMASKI.  LC TURKU/ SIRIUS RY  KÄYTTÖOHJE                                                                                            14.8.2020      

Turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, varoitukset ja ohjeet 

 SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE! Näiden tietojen säilyttäminen on tarpeellista, koska tietoja ei ole merkitty pysyvästi tuotteeseen. 

Tämä kasvomaski ei ole henkilönsuojain! 

Henkilönsuojain on väline tai varuste, jota henkilö käyttää (pukee päälleen) tai pitää (pitelee kädessä) ja joka suojaa yhdeltä tai useammalta 

terveys- tai turvallisuusriskiltä. Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425. Tämä kasvomaski ei ole henkilönsuojain, eikä se täytä 

henkilönsuojainasetuksen (EU) 2016/425 tai 20.4.2019 asti henkilönsuojaindirektiivin 89/686/EEC vaatimuksia. 

Tätä kasvomaskia  

- ei ole merkitty CE-henkilönsuojaimena, eikä se täytä FFP2/FFP3 suojaustason vaatimuksia eikä vastaa henkilönsuojaimia tai kirurgisia 

suu-nenäsuojuksia.  

Tämä kasvomaski  

- ei anna käyttäjälleen varmaa suojaa viruksia vastaan  

- ei suojaa käyttäjäänsä miltään vaaroilta  

- ei tule käyttää olosuhteissa, joissa henkilönsuojaimen käyttäminen on tarpeen 

Kasvomaskin tarkoituksena on pisaroiden leviämisen vähentäminen ympäristöön. Jos kasvomaskin käyttäjän tarkoituksena on suojata itseään 

virukselta, on tarpeen hankkia nimenomaan siihen käyttötarkoitukseen soveltuva hengityssuojain. 

Näitä kasvomaskeja ei luovuteta liiketoiminnan muodossa. Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) ja Valtioneuvoston asetuksessa 

kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista (613/2004) säädetyt tiedot tästä kasvomaskista: 

- tämän kasvomaskin on valmistanut yleishyödyllinen yhteisö Lions Club Turku/Sirius ry, y-tunnus 3145055-7. 

- materiaali: puuvilla 100 % (ei koske kuminauhaa) 

- pesuohje: vesipesu 90˚ (tai keitä maskia vedessä muutama minuutti). Suositellaan pesua ennen käyttöönottoa. Pestävä erillään. 

- pue puhdas kasvomaski puhtain käsin 

- pidä kasvomaski puhtaana, älä kosketa kasvomaskia käytön aikana 

- riisu kasvomaski siten, että kosketat vain sen kiinnitysnauhoja  

- pese kasvomaski joka käytön jälkeen; likainen kasvomaski voi olla viruksenlevittäjä 

Kasvomaskia ei saa käyttää, jos sen kanssa on vaikea hengittää. Liian tiivis kasvomaski voi aiheuttaa terveyshaittoja etenkin tilanteessa, jos 

käyttäjällä on esimerkiksi sydän- tai verenkierto-ongelmia, astmaoireita, keuhkoahtaumatautia tai näihin sairauksiin viittaavia oireita. 

Kasvomaskin käytön hyödyllisyydestä ei ole tieteellistä näyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista/ongelmista, joita kasvomaskin käytöstä 

saattaa sen käyttäjälle aiheutua. Turvallisuustietoa kasvomaskin käytöstä www.tukes.fi. 

Kasvomaskien myynnistä kertyvä tuotto käytetään Lions Club Turku/Sirius ry:n toimesta yleishyödylliseen tarkoitukseen Korona-pandemiasta 

kärsineiden tahojen auttamiseen.  Tutustu Suomen Lions-liitto ry:n toimintaan www.lions.fi. 

Tilaukset: turku.sirius@lions.fi ; 

 Kotisivu: www.turkusirius.fi 
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