PTAC organizē vebināru “Higiēnas sejas maskas, to ražošanas, testēšanas un
lietošanas prasības”
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Jaunumi

Kopš COVID 19 slimības uzliesmojuma, ir krasi paaugstinājies pieprasījums pēc dažādiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem,
sevišķi, pēc sejas maskām un respiratoriem.
Pašlaik tirgū ir pieejams īpaši plašs klāsts ar tā saucamajām higiēnas maskām, kas izgatavotas no visdažādākajiem materiāliem.
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzraudzības darbībās ir konstatējis, ka ļoti bieži tām nav pievienotas ne lietošanas, ne
kopšanas instrukcijas, tāpat nav zināms, vai un kādu funkcionalitāti tās nodrošina.
Lai šajā jomā viestu vienotus principus, Eiropas Komisija ir izstrādājusi vadlīnijas t.s. higiēnas maskām, nosakot to pamata
ražošanas, atbilstības, lietošanas un testēšanas prasības.
Eiropas Komisijas vadlīnijas latviešu valodā atrodamas šeit: https://www.lvs.lv/news/225
(Lai saņemtu piekļuvi bezmaksas versijai, uz e-pastu if@lvs.lv jāsūta "Pieteikums bezmaksas standartu lasītavai", norādot personas
vārdu, uzvārdu un e-pastu. Vienas darba dienas laikā tiks apstiprināta piekļuve un nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pastu par
piekļuves kārtību.)
Lai uzzinātu un izprastu higiēnas masku atbilstošas ražošanas, informācijas nodrošināšanas un testēšanas vadlīnijas, aicinām
higiēnas masku ražotājus un tirgotājus piedalīties vebinārā:

“Higiēnas sejas maskas, to ražošanas, testēšanas un lietošanas prasības”
Auditorija: sejas masku ražotāji, importētāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji – veikali, aptiekas u.c.
Laiks: ceturtdien, 03.09.2020., plkst.10.00. , MS Teams platformā
Pieteikšanās: https://forms.gle/oPU15XdL1dT8uLs27
Vebinārā programma:

Eiropa Komisijas vadlīnijas “Higiēniskās sejas maskas, minimālās
prasības, testēšanas metodes un lietošana”

Sejas maskas pareizas valkāšanas un kopšanas nozīme sabiedrības
epidemioloģiskās situācijas kontekstā

Higiēnas masku testēšanas iespējas
(prezentācija notiks angļu valodā)
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Prezentācija Eiropa Komisijas vadlīnijas “Higiēniskās sejas maskas, minimālās prasības, testēšanas metodes un lietošana” 



Prezentācija Sejas maskas pareizas valkāšanas un kopšanas nozīme sabiedrības epidemioloģiskās situācijas kontekstā 



Prezentācija Higiēnas masku testēšanas iespējas (prezentācija angļu valodā) 

CEN dalībvalstu tehniskās specifikācijas higiēnas sejas maskām:
AFNOR Spec S76-001 – Barrier masks – Guide to minimum requirements, methods of testing, making and
use: https://masques-barrieres.afnor.org/home/telechargement?culture=en-GB&_g...
DNP TS C004202007 – Reusable community mask – Level 2 and level
3: http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Documents/DNP%20TS%20C0042020007_M%C3...(Ingl%C3%AAs).pdf
MSZ 4209:2011 Egészségügyi maszk: https://ugyintezes.mszt.hu/Publications/Details/152181
NEN Spec 1 - Non-medical mouth nose mask - Recommendations for design, manufacturing process, use and maintenance
under COVID-19: https://www.nen.nl/web/file?uuid=56b23312-ae27-4b39-aea3-f2af587943f0&ow...
NBN/DTD S65-001:2020 - Community masks and artisanal masks – Guide minimum requirements, manufacture, maintenance
and use: https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/zelf-mondmasker-maken-officielere... https://www.nbn.be/fr/actualites/faire-soi-meme-masque-buccal-regles-off...
Specification UNE 0065 Reusable hygienic masks for adult and children. Materials, design, manufacturing, marking and use
requirements: https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0063661
SWIFT 19:2020 Barrier masks for consumers – Requirements: https://shop.standards.ie/en-ie/Standards/SWiFT-19-20201187181_SAIG_NSA...

Swiss National COVID-19 Science Task Force - Recommendations for minimal specifications for the community masks for
swiss manufacturers: https://www.empa.ch/documents/12524755/0/22.04.2020+Community+mask+spec+...
UNI/PdR 90-1 Community face mask - Part 1: requirements, classification and
marking http://store.uni.com/catalogo/index.php/catalogsearch/advanced/result/?t...
UNI/PdR 90 -2 Community face mask - Part 2: test
method http://store.uni.com/catalogo/index.php/catalogsearch/advanced/result/?t...
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