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Spoštovane sokrajanke in sokrajani, 

 

Stanje epidemije se iz dneva v dan bolj zaostruje. Večina ljudi se na našo srečo drži pravil omejevanja 
stikov pa vendar smo občasno primorani, da zapustimo varno zavetje doma in se odpravimo po 
nakupih. Trgovine so točke, kjer je možnost okužbe največja. Na nas vseh je, da se po  najboljših 
močeh trudimo preprečevati širjenje zloveščega virusa. S tem namenom v vsak dom v naši krajevni 
skupnosti pošiljamo zaščitne maske in napotke za uporabo le-teh.  Maske so sestavili in dostavili 
prostovoljci naše skupnosti. 
 
Maske, ki ste jih prejeli so narejene iz 4 slojnega Airlaid materiala, ki ga izdeluje podjetje Seti iz 
Kranja. Ustreznost materiala je potrdila Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb, 
UKC Ljubljana. 
 
Preden uporabite masko svetujemo, da jo vsaj na začetku pustite na zraku 2-3 dni, prav tako 
svetujemo, da si po branju tega dopisa ali dotikanju mask temeljito umijete roke, saj že to predstavlja 
manjšo možnost okužbe, čeprav smo poskrbeli za vse preventivne ukrepe. 
Predvsem pa vedite, da s to masko niste popolnoma zaščiteni in še vedno velja, da upoštevate 
minimalno varnostno razdaljo 1.5 m, čistite roke in če ste bolni, da ostanete doma! 

 
Namestitev maske: 
Preden si namestimo masko si umijemo ali 
razkužimo roke. Zgornji del maske je zaprt, 
spodnji pa odprt, kjer se tudi vidi 4 sloje servieta. 
Maska mora pokrivati usta, nos in brado. Masko 
si nadenemo preko nosu navzdol. Po namestitvi 
maske si umijte roke. 
 
Med uporabo: 
Med uporabo se ne dotikajte maske. Če se 
dotaknite maske, si roke umijte ali razkužite. 
 

Odstranitev maske: 

Masko zamenjamo vsaj na 2 uri ali ko postane 

vlažna. Masko odstranimo tako, da se dotikamo 

le elastik/trakov, s pogledom naravnost. Po 

odstranitvi si umijte ali razkužite roke. 

 
Maske ni  priporočljivo uporabljati večkrat. V primeru, da jih potrebujete več, pokličite Dejana 

Habinca na številko 041 667 151 ali pa mu pišite po elektronski pošti dejan@fiducia.si. Pri njemu 

lahko kupite tudi material za sestavo mask. Navodila za sestavo lahko najdete na spletu. 

 

 

Ostanite zdravi! 
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