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EUROOPA EESSÕNA
CWA 17553:2020 töötati välja kooskõlas otsusega BT 034/2020:

„Teema: Covid-19 – Laiatarbe näokatete CEN-i töörühma moodustamine

Tehniline nõukogu (BT),

— pidades silmas 12.05.2020 CEN-ile saadetud Euroopa Komisjoni kirja sooviavaldusega töötada välja
Euroopa standardimisdokument laiatarbe näokatete kohta koos järgmiste märkustega:
•

•

Üleandmiskuupäev juuni keskpaik 2020

Põhinemine olemasolevatel rahvuslikel spetsifikatsioonidel

•

Lihtne rakendada

•

Vabalt kättesaadav võimalikult laiale lugejaskonnale

•
•

Kasutajale arusaadav teave

Sõnaselgelt erinev isikukaitsevahendite või meditsiiniseadmete standarditest;

— võttes arvesse mitmeid praegusi rahvuslikke standardimisalgatusi sel teemal ja arutelu CEN-i tehnilise
nõukogu koosolekul;

— tunnistades vajadust kiirelt väljatöötatava lähtedokumendi järele, mida hakatakse kasutama laiema
konsensuse põhise dokumendi alusena;
— otsustab üksnes selle erijuhu jaoks
•

moodustada CEN-i töörühma „Response to Covid-19 – Community face coverings (masks)“,

•

paluda CEN-i töörühmal ette valmistada CEN-i töörühma kokkulepe (CWA) kooskõlas Euroopa
Komisjoni kirjas toodud märkustega hiljemalt 15. juuniks 2020,

•

määrata avamiskoosoleku kuupäevaks 26. mai 2020,

•

lubada töörühmale kohaldatavatesse reeglitesse järgmised erisused kestusega mitte üle ühe kuu:
—
osavõtt põhineb CEN-i rahvuslikul liikmelisusel ja on piiratud nende rahvuslike liikmetega,
kes on juba välja töötanud või välja töötamas rahvuslikku spetsifikatsiooni, koos ühe
esindajaga III lisas 1 kirjeldatud organisatsioonidest,
—
iga asjasse puutuv rahvuslik liige võib määrata kuni kolm esindajat,
—
töö toimub ainult internetis,
—
paluda CEN-i haldusnõukogul (CEN/CA) otsustada juunis peetaval koosolekul osavõtu ja
kestuse nõuete üle ning rakendada vastuvõetavat haldusnõukogu otsust tagasiulatuvalt.“

•

•

paluda CEN-i-CENELEC-i ühisel sekretariaadil (CCMC) tagada toimetuslik tugi CEN-i töörühmale,
mille kaasabil avaldataks töörühma kokkulepe kohe pärast vastuvõtmist,
määrata
CEN-i
töörühma
standardimisorganisatsiooni AFNOR,

sekretariaadi

paiknemiskohaks

Prantsusmaa

Sellega nõustuti huvitatud osapoolte esindajate töörühma koosolekul 10.06.2020, heakskiidetuna ja
toetatuna CEN-i poolt. See ei kajasta tingimata kõikide huvirühmade, kes võiksid sel teemal huvi tunda,
vaateid.
1 EE

MÄRKUS

Silmas on peetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 III lisa.
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See dokument valmistati ette CCMC toetusel (pr Christina THORNGREEN) ja sekretariaadiga varustas
AFNOR (sekretariaat: hr Matthis ROUSSEL, tugisekretariaat: pr Rim CHAOUY ja hr Rémi REUSS, AFNOR-i
peadirektori osalusel: hr Olivier PEYRAT).
CWA 17553:2020 lõpptekst esitati CEN-ile avaldamiseks 12.06.2020. Selle töötasid välja ja kiitsid heaks

— juhataja pr Ewa MESSAOUDI

— AFNOR-i eksperdid hr François GAIE-LEVREL, hr Laurent HOUILLON, hr Olivier VILA COBARSI

— ANEC-i ekspert pr Herdis STORGRAARD

— IPQ eksperdid pr Antonia ANDRADE LOPES, pr Micaela Carla PEREIRA

— MSZT ekspert hr Domokos KRANTZ

— NBN-i eksperdid pr Lies ALBOORT, pr Karin EUFINGER, hr Edwin MAES

— NEN-i eksperdid pr Paula BOHLANDER, hr Geert DRIESSEN, pr Miriam GEELHOED

— NSAI eksperdid hr Steven DARBY, pr Elizabeth O'FERRALL, hr John SHEERAN

— UNE eksperdid pr Pilar CACERES, pr Cristina HERNAN, pr Judith SISTERNES

— UNI eksperdid hr Marco DE NARDI, hr Claudio GALBIATI, hr Paolo TRONVILLE

On võimalik, et CWA 17553:2020 mõni osa võib olla patendiõiguse objekt. CEN-i ja CENELEC-i
patendiõiguse põhimõtted on esitatud dokumendis CEN-CENELEC Guide 8 „Guidelines for Implementation
of the Common IPR Policy on Patents (and other statutory intellectual property rights based on
inventions)“. CEN ei vastuta sellis(t)e patendiõigus(t)e väljaselgitamise ega selgumise eest.

Töörühmas osalenud on teinud kõik jõupingutused CWA 17553:2020 tehnilise ja mittetehnilise sisu
usaldusväärsuse ja täpsuse tagamiseks, kuid see ei garanteeri otseselt ega kaudselt selle dokumendi
veatust. CWA 17553:2020 kasutajad peaksid olema teadlikud, et ei töörühmas osalenuid ega CEN-i saa
pidada vastutavaks mis tahes kahjustuste või kaotuste eest, mis võivad tuleneda selle dokumendi
rakendamisest. CWA 17553:2020 kasutajad teevad seda omal vastutusel ja riskil.
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Laiatarbe näokatted on ette nähtud kasutamiseks inimestele, kellel pole ilmnenud mingeid kliinilisi
viirusliku ega bakteriaalse infektsiooni haigusnähte ja kes ei puutu kokku selliste haigusnähtudega
inimestega.

Laiatarbe näokatted ei sobi alla 3-aastastele lastele. On soovitatav vaadata 3- kuni 12-aastaste laste järele,
kui nad selliseid näokatteid kannavad.
MÄRKUS

Minimaalne vanusepiir võib olla kõrgem, olenedes riigisisestest soovitustest.

Laiatarbe näokate minimeerib kasutaja hingamisteedest sülje, röga või hingemisteede sekreetide
piiskadena väljapaiskumise kasutaja rääkimisel, köhimisel või aevastamisel. Laiatarbe näokate võib piirata
ka väljastpoolt, teiste inimeste hingamisteedest pärinevate piiskade tungimist kasutaja nina ja suu
piirkonda, siiski pretendeerimata kasutaja kaitsmisele. See väldib samuti kasutaja nimetatud piirkonna mis
tahes kokkupuudet kätega.

Joonis 1 — Hingamisteedest pärinevate piiskade keskkonda väljapaiskumise piiramine
See dokument kirjeldab laiatarbe näokatete minimaalseid toimimisnõudeid. Määratletakse ka sobivad
katsemeetodid ja näidetena tuuakse mõned soovitused kasutamiseks.

See dokument määratleb laiatarbe näokatete filtratsioonitasemed, mis on kooskõlas riiklike ametiasutuste
määratletud kasutusega. Näiteid selle kohta, kus peaks üldsust julgustama neid kasutama, on toodud
Maailma Terviseorganisatsiooni soovituses [1].
See dokument on abiks laiatarbe näokatete võimalikele valmistajatele.

TÄHTIS
Laiatarbe näokatetele ei kohaldata teavitatud asutuste või laborite kohustuslikku
vastavushindamist. Nende konstruktsioon kooskõlas heakskiidetud parimate tavadega ja tootmise
kvaliteedikontroll jäävad valmistaja vastutusele. Valmistajal võib nõutavate toimimisnäitajate
kontrollimiseks olla vajalik pöörduda labori poole.
TÄHTIS
Tuleb täheldada, et laiatarbe näokatetel on maksimaalne tõhusus juhul, kui neid
kantakse otsekontaktis palja nahaga. Habe võib vähendada filtreerimistõhusust allapoole selles
dokumendis seatud piirväärtusi.
TÄHTIS
Selles dokumendis kirjeldatud laiatarbe näokatted ei ole
meditsiiniseadmetena direktiivi 93/42/EMÜ või määruse EL/2017/745
isikukaitsevahenditena määruse EL/2016/425 mõttes.

käsitletavad
mõttes ega
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1

KÄSITLUSALA

Selles dokumendis täpsustatakse miinimumnõuded korduskasutusega ja ühekordse kasutusega laiatarbe
näokatetele. Need miinimumnõuded hõlmavad
— konstruktsiooni,

— toimimisnäitajaid,
— katsemeetodeid,
— pakendamist,
— märgistust ja

— kasutusjuhendeid.

See dokument ei ole mõeldud alla 3-aastaste laste vanuserühma näokatetele.

2

TERMINID JA MÄÄRATLUSED

Selle dokumendi rakendamisel kasutatakse allpool esitatud termineid ja määratlusi.

2.1
õhu läbilase (air permeability)
tekstiili selle pinnaga risti läbiva õhu maht pindalaühiku (ruutmeeter ehk m2) ja ajaühiku (sekund ehk s)
kohta ettenähtud katsetingimustel (pinna pindala, rõhu langus ja kestus)

2.2
hingamistakistus (breathing resistance)
laiatarbe näokatte takistus sissehingatavale õhule (sissehingamistakistus) või väljahingatavale õhule
(väljahingamistakistus)
2.3
laiatarbe näokate (community face covering)
suud, nina ja lõuga kattev näokatteosa, mille küljes olevad peapaelad võivad olla kas pea- või
kõrvakinnitusega
2.4
ekspertide otsustatud (determined by experts)
teadmisel ja kogemusel põhineva ekspertarvamuse järgi
2.5
väljahingatud õhk (exhaled air)
kasutaja välja hingatud õhk

2.6
väljahingamisklapp (exhalation valve)
tagasilöögiklapp, mis võimaldab väljahingatud õhu näokatteosast välja lasta
2.7
sissehingatud õhk (inhaled air)
kasutaja sisse hingatud õhk
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2.8
sissehingamisklapp (inhalation valve)
tagasilöögiklapp, mis võimaldab hingataval gaasil näokatteossa siseneda ja takistab väljahingatud õhul
sissehingamise tee kaudu väljumast
2.9
materjal (material)
kaitsetõket moodustav laiatarbe näokatte osa

2.10
näpits (nose bridge)
abivahend, mis fikseerib laiatarbe näokatte ninale ja sobitab selle nii paremini paika

2.11
valmistaja (producer) [2]
valmistaja tähendus on

— Euroopa Liidus asuv toote tootja ja mis tahes teine isik, kes esitleb end tootjana, lisades tootele oma
nime, kaubamärgi või muu eristava märgise, või toodet taastav isik;
— tootja esindaja, kui tootja ei asu Euroopa Liidus, või toote importija, kui Euroopa Liidus ei asu ühtki
esindajat;

— teised professionaalid tarneahelas, sedavõrd kuivõrd nende tegevus võib mõjutada ohutusega seotud
toote omadusi

2.12
toode (tooted) (product(s))
kaubaartikkel, mida kavatsetakse hakata kasutama või mida mõistlikult prognoositavate tingimuste korral
hakkaksid kasutajad tõenäoliselt kasutama isegi juhul, kui see pole nendele mõeldud, ja mida tarnitakse
või tehakse äritegevuse käigus kättesaadavaks kas tasu eest või mitte, kusjuures olgu see uus, kasutatud
või taastatud

2.13
puhastustsükkel (cleaning cycle)
riiklike ametiasutuste või laiatarbe näokatte valmistaja soovitatud etappidest koosnev täielik
käitlustsükkel (pesemine ja kuivatamine)

3

KIRJELDUS

Laiatarbe näokatted katavad nina, suu ja lõua (katteala, vt joonis 2) ning nendel ei või olla sissehingamisja/või väljahingamisklappe.

Joonis 2 — Laiatarbe näokatte katteala
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Laiatarbe näokate valmistatakse ühest või mitmest tekstiilikihist (telgedel kootud kangas, silmkoeline
kangas, lauskangas jm) kilega või ilma. Sellel peab olema peale või kõrvadele kinnitamise vahend.

Kui kasutaja nahk on kuiv või niiske või kui kasutaja liigutab pead, peab laiatarbe näokate jääma kasutaja
nina, põskede ja lõua peal püsivalt paigale.
Sissehingatud õhk läbib laiatarbe näokatte enamjaolt läbi materjali ja jõuab otse nina ja suu piirkonda.
Väljahingatud õhk väljutatakse sama teed pidi otse ümbritsevasse keskkonda.

4

TÄHISTUS

Selle dokumendi nõuetele vastavad turuleviidavad laiatarbe näokatted peavad olema tähistatud järgmiselt:

Laiatarbe näokatted CWA 17553:2020 või rahvusliku spetsifikatsiooni tähistus, mille järele
märgitakse CWA 17553:2020.

5

NÕUDED

5.1 Üldist
Kõik katseeksemplarid peavad vastama nõuetele.

Laiatarbe näokatted on mõeldud kas korduskasutuseks või ühekordseks kasutuseks.

MÄRKUS
Ühekordse kasutusega laiatarbe näokatete korral on keskkonnamõjude vähendamiseks soovitatav
kasutada teadaolevalt ümbertöödeldavat või komposteeritavat materjali.

Valmistaja peab hoidma enda käsutuses kogu vajaliku dokumentatsiooni laiatarbe näokatete valmistamisel
kasutatud materjalide kohta.

Soovitusi laiatarbe näokatete ise valmistamise kohta on antud teatmelisas A.

5.2 Visuaalne ülevaatus

Selle peatüki nõuete järgimiseks peab valmistaja laiatarbe näokatte või selle osad visuaalselt üle vaatama.
Ei tohi olla mingeid nähtavaid defekte (rebendid, peapaelte lahtitulek, vähem korrektne kuju ja suurus,
deformatsioon, kulumine jne). Laiatarbe näokatete mingigi kahjustuse leidmisel tuleb need arvata
mittevastavaks.
Peab olema saadaval vastav tehniline dokumentatsioon.

Kui materjali on varem katsetanud materjali tarnija, peab selliseid tulemusi kontrollima (sobiv
sertifikaat/vastavustunnistus).

5.3 Mõõtmed/suurus

5.3.1 Täiskasvanute suurus
Laiatarbe näokatted tuleb suuruse järgi sortida nii, et see oleks kooskõlas Euroopa rahvastiku sihtgrupi
keskmiste mõõtmetega. Laiatarbe näokatete mõõtmete valik tuleb kohandada kasutaja näokuju ja
-suurusega.

Laiatarbe näokatet, mis esimesel ettepanemisel pärsib kasutaja suutlikkust hingata, peetakse sobimatuks.
Kasutaja peaks teadma, et läheb aega, et end laiatarbe näokattega mugavalt tunda.
8
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Laiatarbe näokate, kui see on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel, peab olema konstrueeritud ja
valmistatud sellekohaste nõuete kohaselt. Näo ja pea mõõtmete vahemikud joonisel 3 on antud suunistena.

Bigoniaalne laius
132,5 mm – 144,5 mm

Lõua ja ninajuure
vahekaugus
123 mm – 135 mm

Silmaavade
vahekaugus
65 mm – 71 mm

Bitragionaalne lõuakaar
295 mm – 315 mm

Joonis 3 — Täiskasvanu näo ja pea mõõtmed [8]

5.3.2 Lapse suuruse järgi sortimine
On olemas ka laiatarbe näokatteid, mis on mõeldud lastel kasutamiseks. Tingituna eri näokujude ja
-suuruste suurest varieeruvusest peavad laiatarbe näokatte mõõtmed määrama eksperdid ja need
mõõtmed tuleb kohandada kasutaja näokuju ja -suurusega. Hingamiskõlbulikkus tuleb määratleda noore
kasutaja jälgimise põhjal. Laiatarbe näokatet, mis esimesel ettepanemisel pärsib kasutaja suutlikkust
hingata, peetakse sobimatuks. Kasutaja ja juhendaja peaksid teadma, et läheb aega, et end laiatarbe
näokattega mugavalt tunda.
Laiatarbe näokate, kui see on mõeldud kasutamiseks lastel, peab olema konstrueeritud ja valmistatud
sellekohaste nõuete kohaselt. Näo ja pea mõõtmete vahemikud joonisel 4 on antud suunistena.

Vanusevahemik

Sarnaluu –
sarnaluu

Ninajuur – lõug

Kõrvanukk –
kõrvanukk

Pea ümbermõõt

3a–5a

88 mm – 109 mm

93 mm – 127 mm

202 mm – 253 mm

477 mm – 549 mm

6a–9a

10 a –12 a

94 mm – 116 mm
98 mm – 121 mm

105 mm – 136 mm
114 mm – 146 mm

220 mm – 279 mm
233 mm – 290 mm

Joonis 4 — Lapse näo ja pea mõõtmed [3]

500 mm – 560 mm
515 mm – 580 mm

5.4 Pakendamine
Laiatarbe näokatted tuleb pakendada viisil, mis kaitseks neid mis tahes mehaanilise kahjustuse ja mis tahes
saastumise eest enne kasutamist. Üksikpakendi või rühmapakendi valik on valmistaja otsustada.
Katsetada tuleb jaotise 6.2 järgi.
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5.5 Materjalid
Laiatarbe näokatete valmistamisel kasutatud materjalid peavad vastu pidama käsitsemisele ja kandmisele
laiatarbe näokatte jaoks valmistaja viidatud eluea vältel.

Valmistaja peab materjali valikul võtma arvesse järgmist:
— Selle hingamiskõlbulikkus.

— Suutlikkus neelata niiskust, et vältida kasutajale langevat kondensatsiooni.

— Kasutaja nahaga otseselt kokku puutuvate materjalide biosobivusnäitajate adekvaatsus. Need
materjalid ei tohi teadaolevalt põhjustada ärritust, allergilisi toimeid ega muud toksilist toimet. Seda
tuleks hinnata materjalide, värvainete ja, kui on kohaldatav, viimistluse ohutusspetsifikatsioonide
analüüsimisega. See hindamine on valmistaja vastutusel.
— Korduskasutusega laiatarbe näokatete korral peavad kasutatavad materjalid vastu pidama valmistaja
määratletud puhastustsüklitele, puhastusvahenditele ja meetoditele.
MÄRKUS
Materjalide valikul peab valmistaja võtma jätkusuutlikkuse tagamiseks arvesse ümbertöödeldavust või
komposteeritavust.

5.6 Puhastamine

Korduskasutuseks ette nähtud laiatarbe näokatted peavad vastu pidama valmistaja kinnitatud hulga
puhastustsükleid (vähemalt 5 puhastustsüklit) minimaalse pesemistemperatuuriga 60 °C.

Puhastustsüklid peavad järgima kas

— valmistaja üksikasjalikku puhastusjuhendit;
või

— dokumendis EN ISO 6330 kirjeldatud protseduuri.

Puhastamiseks tuleb kasutada ainult tooteid, mis ei loo mingeid terviseriske, nt jättes protsessi lõpuks
maha ohtlikke aineid. Sel põhjusel soovitatakse kasutada tavalist puhastusvahendit ja mitte
riidepehmendit.

Kui iga puhastustsükli järel tuvastatakse laiatarbe näokatetel mingi kahjustus (rebend, peapaelte
lahtitulek, vähem korrektne kuju ja suurus, deformatsioon, kulumine jne), arvatakse need laiatarbe
näokatted mittevastavateks.

Laiatarbe näokatteid ei tohi kuivpuhastada, kuna see protsess jätab riidesse maha tervisele ohtlikke aineid.
Katsetada tuleb jaotise 6.2 järgi.

5.7 Tingimused osade pinnale
Laiatarbe näokatte osad peavad olema ilma teravate servade ja kiskudeta. Keelatud on kasutada osade
ühendamiseks klambreid, kuna see kujutab ohtu kasutajale.
Katsetada tuleb jaotise 6.2 järgi.

5.8 Materjali filtreerimistõhusus
Laiatarbe näokatteid käsitletakse nende filtreerimistõhususe järgi osakestele ligikaudse suurusega
3 (± 0,5) µm kahel tasemel:
10
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— tase 90 %: üle 90 % või sellega võrdne,

— tase 70 %: üle 70 % või sellega võrdne.

Mõnedes riikides võivad kohalduda riiklikud õigusaktid, mis määratlevad teistsuguse tasemega
filtreerimistõhususe, kui katseid tehakse osakestega, mis erinevad 3 (± 0,5) mikromeetrist.

Filtreerimistõhususe nõuded kohalduvad nii uutele materjalidele kui ka materjalidele, mis on läbinud nii
mitu puhastustsüklit, kui valmistaja on kinnitanud, et nende korral jäävad laiatarbe näokatted nõuetele
vastavaks.
Katsetada tuleb jaotise 6.4 järgi.

Kohaldatavad riiklikud õigusaktid näitavad, milline filtreerimistõhususe tase on laiatarbe näokatte ette
nähtud kasutuseks sobiv.

5.9 Peapaelad

Peapaelad peavad olema konstrueeritud nii, et laiatarbe näokatet saaks lihtsalt ette panna ja eemaldada.
Need peavad vastu pidama viiele ettepanemise ja eemaldamise tsüklile ning neid tuleb kontrollida
vähemalt kolmel eri näokuju ja -suurusega katseisikul.

Need peavad olema piisavalt elastsed, et hoida laiatarbe näokate paigal nii, et see ei oleks kandes liiga
pingul ega ebamugav. Peapaelad võivad olla mõeldud ümber kasutaja pea või ümber kõrvade.

Need võivad olla kas isereguleeruvad või tehtud paelast ja võivad olla valmistatud elastikribast või
riidesidemest, nagu äärepaelast või muust materjali külge kinnitatavast riidelindist. Kinnituse võib teha
kas õmbluse või keevitusega. On lubatud ka muud kinnitusviisid.
Lastel kasutamiseks mõeldud peapaelte
reguleerimisvahendite ja sidumisrihmadeta.

MÄRKUS

kinnitus

tohib

olla

üksnes

kõrvasilmusega

ilma

Isesobituvaid peapaelu, mis ei hoia laiatarbe näokatet õigesti paigas, peetakse mittevastavaks.

Katsetada tuleb jaotiste 6.2 ja 6.3 järgi.

5.10 Hingamistakistus ja õhu läbilase
Laiatarbe näokatte jaoks kasutatav materjal ei tohi ületada järgmisi piirmäärasid:

— Materjali rõhuvahe alla 70 Pa/cm2 või sellega võrdne on vaakumrõhu 100 Pa korral korrelatsioonis õhu
läbilaskega ligikaudu 80 l/s/m2.

MÄRKUS
93 l/s/m2.

Materjali rõhuvahe 60 Pa/cm2 on vaakumrõhu 100 Pa korral korrelatsioonis õhu läbilaskega ligikaudu

või

— Hingamistakistus:
või

— Sissehingamistakistus 2,4 mbar.
— Väljahingamistakistus 3 mbar.

— Õhu läbilase üle 96 l/s/m2 või sellega võrdne vaakumrõhu 100 Pa korral.
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Katsetada tuleb jaotise 6.5 järgi.

6

KATSEMEETODID

6.1 Üldist
Valmistaja peab enne laiatarbe näokatte turule viimist tegema verifitseerimis- ja valideerimiskatsed kas
oma asutuses või koostöös sobivaid vahendeid omava katselaboriga.
Valmistaja peab kehtestama ja dokumenteerima rutiinsed kontrollid (tootmise kontroll) tagamaks
laiatarbe näokatete toimivuse.

6.2 Visuaalne ülevaatus

Valmistaja või katselabor peab tegema valminud laiatarbe näokatete tootenäidistele visuaalse ülevaatuse.

Kõik nähtavad defektid (nt halvasti istuv, rebendid, peapaelte lahtitulek, teravad servad jne) tuleb
arvestada mittevastavusteks.

Korduskasutusega laiatarbe näokatete korral tuleb visuaalne ülevaatus teha valmistaja juhendi järgi
puhastatud näidistel, et tagada tootja kinnitatud toimimisnäitajad.

6.3 Peapaelte tugevuse katse

Põhikinnituse katsetus verifitseeritakse laiatarbe näokatet viis korda ette pannes ja eemaldades.

6.4 Materjali filtreerimistõhususe katse

Filtreerimistõhusus mõõdetakse laiatarbe näokatte materjalil. Valmistajad võivad filtreerimistõhususe
määrata, kasutades
— olemasolevaid Euroopa standardeid, mis on loetletud siinse dokumendi teatmelisas B;

või

— eri maade riigisisesel tasemel kogemuse põhjal koostatud olemasolevaid metoodikaid, mis on loetletud
selle dokumendi teatmelisas C.
Filtreerimistõhususe katsetulemuste võrreldavuse tagamiseks on kohane võtta arvesse filtreerimiskiirust,
kontsentratsiooni vastuvoolus ja granulomeetrilist koostist ning kasutada teavet aerosooli tüübi ja
mõõtmise kohta. Neid peamisi katsetingimusi kirjeldatakse selle dokumendi teatmelisas D.

6.5 Hingamistakistuse ja õhu läbilaske katse

Hingamistakistuse määramiseks tuleb kasutada üht järgmistest katsetest:

— rõhuvahe: materjalil tehtav katse on toodud standardi EN 14683:2019+AC:2019 lisas C;

või

— hingamistakistus: püsiva voolu (95 l/min) korral tehtav katse on toodud standardis EN 13274-3;

või,

— õhu läbilase: materjalil tehtav katse on toodud standardis EN ISO 9237.

12
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7.1 Märgistus
Turule lastavad laiatarbe näokatted peavad väikseimal kättesaadaval turustataval pakendil olema selgelt
ja püsikindlalt märgistatud alltoodud teabega või peab see läbipaistva pakendi korral olema läbi pakendi
loetav ja sisaldama alltoodud minimaalset teavet. Riiklike õigusaktidega võidakse nõuda lisateavet. Tekst
peab olema trükitud kasutaja riigi või piirkonna ametlikus keeles (ametlikes keeltes).
— Valmistaja nimi, kaubamärk või muu identifitseerimist võimaldav kirje.
— Posti- või veebiaadress, millel saaks valmistajaga ühendust võtta.
— Toote identifitseerimist võimaldav kirje, nt partii number.

— Nimetus „Laiatarbe näokatted CWA“, mille järele märgitakse selle dokumendi versioon või riikliku
spetsifikatsiooni tähistus, mille järele märgitakse CWA.

— Filtreerimistõhususe tase:
— „tase 90 %“ või „tase 70 %“ filtreerimistõhususe kohta osakestele ligikaudu 3 (± 0,5) µm;
või
— „kindlakstehtud väärtus %“ filtreerimistõhususe kohta osakestele, mis ei jää vahemikku
3 (± 0,5) µm.

— Kasutatav filtreerimistõhususe katsemeetod, st viide standardi või riigisisese katsemeetodi
identifitseerimiseks.
— Laiatarbe näokatte liik, st „korduskasutusega“ või „ühekordse kasutusega“.
— Kasutajate kategooria, st „laps“ või „täiskasvanu“.

— Hoiatus ealise piirangu korral, st „Pole sobiv alla 3-aastastele lastele“.
— Hoiustamistingimused.

7.2 Kasutusjuhend

Lisaks peab valmistaja esitatud teave kasutusjuhendis sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
— Puhastusjuhend (pesemine ja kuivatamine).

— Korduskasutusega laiatarbe näokatte korral maksimaalne puhastustsüklite arv, mille korral laiatarbe
näokate on garanteeritud olema nõuetekohane.

— Järgmised hoiatused, millele eelneb sõna „HOIATUS“:

— Selle laiatarbe näokatte õigeks kasutamiseks on tähtis järgida siinset juhendit.

— Kui olete haige, on see laiatarbe näokate sobimatu. Küsige nõu oma arstilt.

— See laiatarbe näokate ei ole meditsiiniseade direktiivi 93/42/EMÜ või määruse EL/2017/745
mõttes (kirurgilised maskid) ega isikukaitsevahend määruse EL/2016/425 mõttes (hingamisteede
kaitseseadmed).

— Kontrollige alati, et laiatarbe näokate oleks õigesti paigas ja kataks teie nina, suu ja lõua. Soovitatav
on laiatarbe näokatet kanda palja naha peal; habe võib vähendada filtreerimistõhusust plaanitud
piirmääradest madalamale.
— Kui on kohaldatav: Laiatarbe näokatted ei sobi alla 3-aastastele lastele. On soovitatav vaadata 3kuni 12-aastaste laste järele, kui nad laiatarbe näokatteid kannavad. Laiatarbe näokatet, mis
esimesel ettepanemisel pärsib kasutaja suutlikkust hingata, peetakse sobimatuks. Läheb aega, et
end laiatarbe näokattega mugavalt tunda.
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— See laiatarbe näokate ei asenda kaitsemeetmeid (regulaarne kätepesu, füüsiline eraldatus,
kokkupuudete vähendamine teiste inimestega). See minimeerib kasutaja hingamisteedest sülje
piiskadena väljapaiskumise keskkonda.

— Mitte kasutada tugeva kehalise aktiivsuse korral.

— Esimeste kahjustuste ilmnemisel lõpetage toote kasutamine.

— Korduskasutuseks ette nähtud laiatarbe näokatet peaks enne esimest kasutamist pesema, kui
valmistaja pole ette näinud teisiti.

— Mitte kasutada kuivpuhastust ja riidepehmendit.

— Puhastada korduskasutusega laiatarbe näokatet pärast iga kasutamist.

Viis, kuidas sobitada, kasutada, ette panna ja eemaldada laiatarbe näokatet, võib olla teavitatud
piktogrammina 2.

8

LAIATARBE NÄOKATETE KASUTAMINE

8.1 Üldist
Laiatarbe näokatted ei vabasta kasutajat kollektiivsete meetmete võtmisest, millele lisaks, kus võimalik,
võetakse vajalikke distantsi hoidmise meetmeid (regulaarne kätepesu, füüsiline eraldatus, kokkupuudete
vähendamine teiste inimestega).

Laiatarbe näokatete kasutamisel tuleb võtta arvesse selle kasutamise sobivust muu varustuse kandmisega
(prillid, peakatted, kõrvaklapid jmt).
Teatmelisas E on toodud mõned näited järgmistel teemadel:
— Laiatarbe näokatete ettepanemine.

— Laiatarbe näokatete eemaldamine.
— Laiatarbe näokatete puhastamine.

— Laiatarbe näokatete kasutusest kõrvaldamine.
— Laiatarbe näokatte kasutusiga.

8.2 Hädavajalike kaitsemeetmete meelespea ka laiatarbe näokatete kandmisel
Tervisejuhised antakse riigi valitsuse veebilehel.

EE MÄRKUS See lause on originaalis toodud eelneva loetelu osana, kuid peaks nähtavasti olema eraldi lausena, mida
on tõlkes arvestatud.

2
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Joonis 5 — Distantsi hoidmise nõuete järgimine ka laiatarbe näokatete korral

8.3 Laiatarbe näokatete kasutamine: millest hoiduda!
Alltoodud loetelu sisaldab näiteid laiatarbe näokatete kasutusest, millest tuleks hoiduda, põhinedes
kogutud tagasisidel:
— Laiatarbe näokatteid ei saa kasutada kaitseks kemikaalide eest.

— Laiatarbe näokatet pole võimalik külmutamisega saastest puhastada. Viiruslik või bakteriaalne
haigusetekitaja jääb alles ja temperatuuril 4 °C ei kaota see oma nakkusohtlikku iseloomu.

— Distantsi hoidmise reegleid tuleb järgida nii palju kui võimalik ka laiatarbe näokatet kandes.

— Pole soovitatav keeta laiatarbe näokatteid, välja arvatud juhul, kui seda soovitab valmistaja. Pole mingit
garantiid, et riie taluks vee keemistemperatuuri 100 °C ilma kvaliteedi languseta.

— Kui on järgitud puhastustsüklit, ei pea tavaliselt olema tingimata soovitust desinfitseerida laiatarbe
näokatet enne selle kasutamist.

15
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Lisa A
(teatmelisa)
Erinõuandeid ise valmistamiseks

Nõuanded
— Kasutada tiheda koega kangaid;

— Panna üksteise peale kaks või kolm kihti
(samast kangast või eri kangastest);

— Kasutada kangast, mis laseb hingamisel
õhku läbi;
— Kasutada kangast, mis on piisavalt pehme
ja paindlik, et see liibuks kasutades
tihedalt ümber näo;

— Kasutada kangaid, mis ei ole liiga soojad;

— Kasutada siledaid, nahka mitteärritavaid
kangaid;

— Pesta kangast enne lõikamist vähemalt
temperatuuril 60 °C.

— Mitte kasutada kergeid ja lõdva koega
kangaid;

— Mitte valmistada laiatarbe näokatet ühest
kangakihist;
— Mitte kasutada klambreid laiatarbe
konstrueerimisel
või
näokatte
komplekteerimisel;
— Mitte kasutada kangaid, mis hingamisel
blokeerivad õhu läbipääsu;

— Mitte kasutada liiga jäiku kangaid, mis pole
tihendamiseks sobilikud;

— Mitte kasutada sooje kangaid, mis teeksid
laiatarbe näokatte kandmise raskeks;

— Mitte kasutada nahka ärritavaid kangaid,
mis teeksid laiatarbe näokatte kandmise
raskeks;

— Mitte teha püstseid õmblusi piki nina, suud
ja lõuga;
— Mitte kasutada kangana tolmuimejakotte,
ehituskonstruktsioonides
kasutatavat
3
isolatsioonmaterjali , mähkmeid jmt;
— Mitte kasutada riiet, mida on tõenäoliselt
töödeldud kahjulike kemikaalidega.

EE MÄRKUS Originaalis on ilmselt viga: insolation material asemel peaks olema insulation material – see võimalik
viga on eestikeelses tekstis vastavalt parandatud.
3

16

Lisa B
(teatmelisa)
Filtreerimistõhususe Euroopa standardid
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— EN 13274-7. „Respiratory protective devices - Methods of test - Part 7: Determination of particle filter
penetration“
— EN 14683:2019+AC:2019. „Medical face masks - Requirements and test methods“

— EN ISO 16890-2. „Air filters for general ventilation — Part 2: Measurement of fractional efficiency and
air flow resistance“
— EN ISO 21083-1:2018. „Test method to measure the efficiency of air filtration media against spherical
nanomaterials - Part 1: Size range from 20 nm to 500 nm“
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Lisa C
(teatmelisa)
CEN-i liikmete väljatöötatud riiklikud spetsifikatsioonid

— AFNOR Spec S76-001 – Barrier masks – Guide to minimum requirements, methods of testing, making
https://masques-barrieres.afnor.org/home/telechargement?culture=enand
use:
GB&_ga=2.57986978.982535567.1591807091-250053314.1544543671
— DNP TS C004202007 – Reusable community mask – Level 2 and level 3:
http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Documents/DNP%20TS%20C0042020007_M%C3%A1scara
%20comunit%C3%A1ria%20reutiliz%C3%A1vel%20(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-ae27-4b39aea3-f2af587943f0&owner=f661b260-2145-4ed7-ae93-6641a555e6b2
— NBN/DTD S65-001:2020 - Community masks and artisanal masks – Guide minimum requirements,
manufacture, maintenance and use: https://www.nbn.be/nl/nieuwsberichten/zelf-mondmaskermaken-officiele-regels-experten; https://www.nbn.be/fr/actualites/faire-soi-meme-masque-buccalregles-officielles-experts

— 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-tunorma/norma/?c=N0063661

— SWIFT 19:2020 Barrier masks for consumers – Requirements: https://shop.standards.ie/enie/Standards/SWiFT-19-2020-1187181_SAIG_NSAI_NSAI_2836947/

— 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+and+recomm
endations+for+minimal+values+V4-final.pdf/8aa76f3c-428c-46e2-b9c3-4d4af29716f2?version=1.0
— UNI/PdR 90-1 Community face mask - Part 1: requirements, classification and marking
http://store.uni.com/catalogo/index.php/catalogsearch/advanced/result/?tpqual_var=201&tpqual
%5B%5D=1a&tpqual_var_pdr=201&ttbloc=0&q=&name=&short_description=&description=&dtnasc
%5Bfrom%5D=&dtnasc%5Bto%5D=&dtfiva%5Bfrom%5D=&dtfiva%5Bto%5D=&category_ics=&cat
egory_ct=

— UNI/PdR
90
-2
Community
face
mask
Part
2:
test
method
http://store.uni.com/catalogo/index.php/catalogsearch/advanced/result/?tpqual_var=201&tpqual
%5B%5D=1a&tpqual_var_pdr=201&ttbloc=0&q=&name=&short_description=&description=&dtnasc
%5Bfrom%5D=&dtnasc%5Bto%5D=&dtfiva%5Bfrom%5D=&dtfiva%5Bto%5D=&category_ics=&cat
egory_ct=
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Lisa D
(teatmelisa)
Filtreerimistõhususe katsemeetodite peamised katsetingimused
Filtreerimistõhususe määramisel on soovitatav rakendada järgmisi parameetreid:

a) Aerosooli tüüp:
— Tahked osakesed (naatriumkloriid NaCl, talkpuuder, Holi värvipulber, dolomiit, PSL) on
soovitatavad,
— Vedeliku osakesed (DEHS dietüül-heksüül-sebakaat, naftaõli) on soovitatavad.
b) Filtreerimiskiirus peab olema 6 (± 1) cm/s.

c) Vastuvoolu kontsentratsioon peaks olema vähemalt 40 osakest cm3 kohta.

d) Granulomeetriline koostis peab olema monodispersse või polüdispersse aerosoolina, iseloomustatuna
osakeste 3 (± 0,5) µm piisava kontsentratsiooniga katsetatava filtervahendi vastuvoolus.

Mõõteseadmeks soovitatakse granulomeetrit, et määrata umbes 3 µm diameetriga osakeste
kontsentratsioon. Sellel mõõteriistal kasutatavat tehnoloogiat ja mõõdetava ekvivalentdiameetri tüüpi
tuleb täpsustada katsearuandes.
Tulemused võiks esitada keskmiste väärtustena.

Filtreerimistõhususe võiks määrata arvutusega järgmiselt:
kus

𝐸𝐸(%) =

𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 −𝐶𝐶𝑝𝑝ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣

𝑥𝑥100,

Cvastuvoolus: osakeste kontsentratsioon, mis on seotud sümboolselt diameetrit ligikaudu 3 µm esindavate
osakestega ja mida mõõdetakse katsetatavat laiatarbe näokatet moodustava filtervahendi vastuvoolus.

Cpärivoolus: osakeste kontsentratsioon, mis on seotud sümboolselt diameetrit ligikaudu 3 µm esindavate
osakestega ja mida mõõdetakse katsetatavat laiatarbe näokatet moodustava filtervahendi pärivoolus.

Katsearuanne peab sisaldama kasutatud seadistust (viide standardile, kui on kohaldatav) ja katsetamiseks
kasutatud tingimusi:
— aerosooli tüüp;

— õhuvool ja valimi suurus.
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Lisa E
(teatmelisa)
Laiatarbe näokatete kasutamise näide

E.1 Laiatarbe näokatte ettepanemine
Et asi toimiks, tuleb laiatarbe näokatteid kasutada õigesti ja järgida valmistaja juhendit. Selleks on
soovitatav laiatarbe näokatet kanda paljal nahal (teisisõnu, et kasutaja nahaga kontaktis poleks juukseid ja
teatud inimeste korral, et nahk oleks raseeritud) ja võtta järgmised meetmed:

a) Pesta oma käsi seebi ja veega või hõõruda neid käte desinfitseerimisvahendiga enne laiatarbe näokatte
mis tahes käsitsemist.

Joonis E.1 — Kätepesu
b) Korduskasutusega laiatarbe näokatte korral veenduda, et see oleks enne valmistaja antud nõuannete
kohaselt korralikult pestud.

Joonis E.2 — Puhastatud laiatarbe näokate
c) Teha kindlaks laiatarbe näokatte ülemine osa, väline ja sisemine külg.

d) Sättida laiatarbe näokate näole (kattes suu ja nina), nii et näpits (kui see on olemas) oleks ninal.

Joonis E.3 — Laiatarbe näokatte sättimine
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e) Hoides laiatarbe näokatet väljastpoolt, lükata peapaelte elastikribad või riidesidemed üle pea või
kõrvade taha.

Joonis E.4 — Peapaelte sättimine
f)

Tõmmata laiatarbe näokatte alumine serv lõua alla, ilma et näokate nina pealt maha tuleks.

Joonis E.5 — Laiatarbe näokatte sättimine lõuale
g) Veenduda, et laiatarbe näokate katab korralikult lõua.

h) Pigistada näpitsat (kui see on olemas) kahe käega nii, et see sobituks nina peale.

Joonis E.6 — Näpitsa pigistamine
i)

j)

Veenduda, et laiatarbe näokate on õigesti paigaldatud. Seda tuleks teha, kontrollides, kas näokate on
tihedalt paigas ja ega hingamisel pole tunda mingit ebamugavust.

Kui laiatarbe näokate on paigas, siis mitte puutuda selle välispinda enam kätega. Iga kord kui laiatarbe
näokatet puutuda, peab kasutaja pesema käsi seebi ja veega või hõõruma neid käte
desinfitseerimisvahendiga.

Joonis E.7 — Mitte puutuda paigas laiatarbe näokatet
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Joonis E.8 — Kuidas uuesti paigutada laiatarbe näokatet

Joonis E.9 — Peapaelte paigutus olenevalt mudelist

E.2 Laiatarbe näokatete eemaldamine
On võimalik saastata oma nägu või ümbrust laiatarbe näokatet eemaldades. Selle vältimiseks on järgmised
soovitused:
a) Kui on kohaldatav, eemaldada oma kaitsekindad.

b) Pesta käsi seebi ja veega või hõõruda neid käte desinfitseerimisvahendiga.

Joonis E.10 — Kätepesu
c) Eemaldada laiatarbe näokate, hoides peapaelte elastikribasid või riidesidemeid tagant, puutumata
laiatarbe näokatte esikülge.
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Joonis E.11 — Laiatarbe näokatte eemaldamine
d) Panna äravisatav laiatarbe näokate spetsiaalsesse konteinerisse, mida kirjeldatakse jaotises E.4.
e) Panna pesemiseks mõeldud laiatarbe näokate spetsiaalsesse ümbrisesse (puhas plastkott).

Joonis E.12 — Panna laiatarbe näokate spetsiaalsesse ümbrisesse
f)

Pesta oma käsi seebi ja veega või hõõruda neid käte desinfitseerimisvahendiga.

Joonis E.13 — Kätepesu
g) Puhastada spetsiaalne ümbris väljastpoolt puhastusvahendiga.

Joonis E.14 — Ümbrise pesemine
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E.3 Laiatarbe näokatete puhastamine
Täieliku puhastustsükli (masinpesu tavalise pesuainega, millele järgneb kuivatus) moodustavad sammud,
mida on soovitanud riiklikud ametiasutused või laiatarbe näokatte valmistaja (kasutusjuhend,
puhastusjuhend). Pesemistemperatuur peab olema vähemalt 60 °C.

Tuleks vältida kantud laiatarbe näokatete ja puhaste riietusesemete mis tahes kokkupuuteid. Pesemise eest
vastutajad peaksid iseennast kaitsma kantud laiatarbe näokatete käsitsemisel, kui need pole spetsiaalses
ümbrises (puhas plastkott).
MÄRKUS 1 Võimalikuks lisameetmeks enne laiatarbe näokatte pesemist on puhastada pesumasin, tehes
külmloputuse koos pleegitiga või lasta sellel tühjalt käia temperatuuril 60 °C või 95 °C ilma tsentrifuugimiseta.

MÄRKUS 2

Riidepehmendi kasutamist ei soovitata.

Laiatarbe näokatteid tuleb pesta pesumasinas koos ballastiga (nt rätikud või linad), et pesemisel oleks
tagatud mehaaniline aspekt.

Joonis E.15 — Laiatarbe näokatte pesemine
Soovitatav on laiatarbe näokate täielikult kuivatada hiljemalt kahe tunni jooksul pärast pesu lõppemist.

MÄRKUS 3 Ei soovitata kuivatada mikrolaineahju või juuksekuivatit kasutades, kuna siis puudub kontroll laiatarbe
näokatete iga punkti temperatuuri üle ja on võimalik kahjustus filtermaterjalile, kui see on kuumatundlik.

Pärast iga puhastustsüklit tuleb teha visuaalne ülevaatus (kaitsekinnastega või pestud kätega). Kui
tuvastatakse laiatarbe näokatte mis tahes kahjustus (rebendid, peapaelte lahtitulek, vähem korrektne kuju
ja suurus, deformatsioon, kulumine jne), tuleb laiatarbe näokate ära visata.

E.4 Laiatarbe näokatete kasutusest kõrvaldamine

Kui laiatarbe näokate on kahjustatud või jõudnud oma soovituslikku talitlusikka, võib selle pärast jaotise
E.3 järgi puhastamist koos tavajäätmetega kõrvaldada. Laiatarbe näokatted tuleb visata plastkotiga
varustatud prügikasti (eelistatult kaanega ja mitte käsitsi opereeritav). Soovitatav on kasutada kahte kotti,
et jääks alles seesmise koti sisu, kui väline kott jäätmekogumise käigus rebeneb.
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Joonis E.16 — Näide kaanega ja mitte käsitsi opereeritavast prügikastist
Kantud laiatarbe näokatted võib visata nakkusohtlike jäätmete 4 prügikasti.

Joonis E.17 — Näide nakkusohtlike jäätmete prügikastist
On olemas keskkonnasõbralikud jäätmekäitlusorganisatsioonid, kes vastutavad kasutatud riiete
ümbertöötluseks kogumise eest. Nii nagu kõigi majapidamisjäätmetegi korral, on soovitatav võtta
ühendust oma kohaliku omavalitsusega sobiva jäätmekogumispunkti asjus, mainides, et seda on vaja
laiatarbe näokatete jaoks.

E.5 Laiatarbe näokatte kasutusiga

Laiatarbe näokatet tuleb pesta iga kord, kui seda on kantud, kui see on niiske või kui see on halvasti näole
sätitud. Seda ei peaks panema ooteasendisse otsaesisele ega lõua alla kasutamise ajal ega kasutamise järel.

Joonis E.18 — Mustad ja niisked laiatarbe näokatted

MÄRKUS Termin biological waste on tõlgitud kui nakkusohtlikud jäätmed, kuna oleks eksitav tõlkida biological
waste kui biojäätmed, mis Eesti jäätmeseaduse järgi tähendab biolagunevaid jäätmeid.
4 EE
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Joonis E.19 — Laiatarbe näokatte ooteasendid
Mitte kasutada kantud ega niiskeid laiatarbe näokatteid. Puhastada laiatarbe näokatted pärast iga kasutust.

Kandmisperiood peaks olema kooskõlas valmistaja antud teabega.
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