Svar på skriftligt spörsmål SSS 575/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om en rekommendation att använda munskydd för att förebygga en coronavirusepidemi samt om problem med
tillgången till och tillräckligheten av munskydd
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 575/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf:
Ämnar regeringen utfärda en officiell rekommendation om användning av munskydd,
har problemen med tillgången till skyddsutrustning förändrats väsentligt, och vilket är läget i fråga om munskydd i Finland för närvarande,
har uppskattningar gjorts om en hur stor mängd skydd som är tillräcklig för att rekommendationen om munskydd på ett hygieniskt och säkert sätt ska kunna iakttas, och
ämnar regeringen beakta tillgången till munskydd även för mindre bemedlade?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Den 13 augusti fattade regeringen vid statsrådets allmänna sammanträde ett principbeslut om att
förorda Institutet för hälsa och välfärds rekommendation om användning av munskydd för medborgare. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att medborgarna använder munskydd i
vissa specifika situationer för att skydda andra människor, i synnerhet i kollektivtrafiken där det
inte alltid är möjligt att undvika närkontakt. Munskydd är ett sätt att förebygga spridning av coronavirussmitta. Det är fortfarande ytterst viktigt att iaktta säkerhetsavstånd på 1–2 meter alltid
när det är möjligt, tvätta händerna, hosta i armvecket eller en näsduk för engångsbruk samt att
undvika att vidröra ansiktet.
Munskyddet är inget egentligt andningsskydd. Egentliga andningsskydd (FFP1, FFP2 eller FFP3)
och CE-märkta kirurgiska munskydd som uppfyller kraven för medicintekniska produkter är i
första hand avsedda för personal inom hälso- och sjukvård. Tillgängligheten till all skyddsutrustning har förbättrats jämfört med i våras såväl på den internationella marknaden som i den inhemska produktionen.
Enligt instruktionerna som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd kräver användningen av
munskydd noggrannhet för att munskydd som eventuellt kontaminerats av viruset inte ska orsaka
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en smittorisk. Skydd bör inte användas om de oskäligt försvårar andningen eller om andra hälsoskäl förhindrar användningen av skydd.
Institutet för hälsa och välfärds rekommendation gäller de sjukvårdsdistrikt där fall av coronavirussmitta har konstaterats under de senaste två veckorna. Dessutom kan de regionala myndigheterna för smittsamma sjukdomar inom sitt område utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer som grundar sig på deras egen riskbedömning.
Varje medborgare skaffar i första hand själv sina munskydd, men kommunerna ser till att de mest
utsatta mindre bemedlade har tillgång till gratis munskydd inom det område som omfattas av
rekommendationen. Kommunerna planerar hur munskydd delas ut, men målet är att munskydd
ska vara lättillgängliga. Kommunerna ersätts till fullt belopp för de kostnader som utdelningen av
gratis tygmunskydd medför på det sätt som fastställs vid statens budgetförfarande.
Helsingfors 1.9.2020

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru

