Svar på skriftligt spörsmål SS 218/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om rekommendationer beträffande användningen av munskydd och nyttan med dem i bekämpningen av coronavirusepidemin samt medborgarnas möjlighet att få tillgång till
dem
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 218/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Vad är regeringens senaste information gällande användningen av och rekommendationer
om munskydd
samt om fördelarna med munskydden vid förebyggandet av coronavirusepidemin,
för vem alla rekommenderas munskydd,
hur förhåller sig regeringen till forskarnas budskap om att även medborgarna bör använda
munskydd och
hur kan medborgarna få tag på munskydd, om de så önskar?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I Finland har man under hela coronavirussituationen ansett det vara viktigt att vidta effektiva och
på gedigna vetenskapliga bevis baserade åtgärder för att förhindra spridningen av coronaviruset.
Även om man hela tiden får mer information om coronaviruset, finns det fortfarande knäpphändigt med forskningsinformation om de allmänna fördelarna med användning av munskydd då
man rör sig på allmänna platser.
Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet har
sammanställt rekommendationer om användningen av munskydd för flera yrkesgrupper inom
social- och hälsovården. Världshälsoorganisationen (WHO) och europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) anser det vara viktigt att man reserverar andningsskydd som är avsedda för medicinskt bruk åt yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.
Mängden information om coronainfektioner och förebyggande av dem till exempel med hjälp av
munskydd ökar hela tiden. Sakkunniginstitut, såsom Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet undersöker noga förändringar i hur epidemin framskrider och hur informationen
bildas i fråga om bland annat användningen av munskydd. Anvisningarna som gäller detta uppdateras vid behov.
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Tillgången till andningsskydd är begränsad i hela världen, på grund av vilket de på många ställen
tagit slut i butiker och apotek. Efterfrågan på andningsskydd har ökat i hela världen och samtidigt
har även produktionen av dessa ökat. Även den inhemska produktionen är i gång.
Helsingfors 28.4.2020
Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

