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Jaunumi

Ministru kabineta ārkārtas sēdē š.g. 14. maijā tika izskatīts Ekonomikas ministrijas izstrādātais Informatīvais ziņojums “Par
higiēnisko sejas masku ražošanu un to tehnisko specifikāciju”, kurā ministrija informēja par izstrādāto tehnisko specifikāciju
higiēnisko sejas masku ražošanai vai individuālām šūšanas vajadzībām, kā arī sniedza priekšlikumus veikt centralizētu valsts
iepirkumu sejas aizsarglīdzekļu iepirkumu un sadali mazaizsargātajām cilvēku grupām.

Ņemot vērā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par rekomendāciju lietot mutes un deguna aizsegu, svarīgi ir informēt
iedzīvotājus par dažādiem sejas masku veidiem un atšķirīgo aizsardzības līmeni. Tāpēc sadarbībā ar Veselības ministriju un
VUGD sagatavota vienota informācija par higiēnisko sejas masku lietošanu iedzīvotājiem. Higiēnisko sejas masku lietotājiem ir
būtiski apzināties, ka higiēniskās sejas maskas ir papildu līdzeklis jau šobrīd valdības noteiktajām sociālās distancēšanās un
personīgās higiēnas normām. Noteiktie pienākumi attiecībā uz roku mazgāšanu un distances ievērošanu netiek atcelti un to
ievērošana ir būtiska, arī lietojot higiēniskās sejas maskas.

Tāpat svarīgi sekmēt kvalitatīvu sejas masku ražošanu, kā arī palīdzēt iedzīvotājiem pašiem tās šūt.Izstrādāto tehnisko
specifikāciju var izmantot gan cilvēki mājas apstākļos, pēc tās paši šujot maskas, gan mazi un lieli ražotāji.Higiēnisko sejas masku
tehnisko specifikāciju sagatavoja Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju
institūta asociētā profesore un vadošā pētniece Inga Dāboliņa, ņemot vērā zinātniskajā literatūrā pieejamās atziņas par dažādu
tekstilmateriālu pielietojamību Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Lai veicinātu vietējo ražotāju iesaisti koronavīrusa izplatības ierobežošanā un atbilstošu higiēnisko sejas masku ražošanā, Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) apzināja 30 Latvijas tekstilnozares uzņēmumus, kas norādīja, ka jau ražo higiēniskās sejas
maskas. Uzņēmumi atzīst, ka maskas izstrādā, vadoties pēc vispārīgiem ergonomikas, higiēnas un komforta principiem apģērbā
utml. Tā kā šādām higiēniskajām sejas maskām ir tikai higiēnas un pilienu aizkavēšanas funkcija, tām nav nepieciešama un netiek
veikta produkta sertifikācija. Attiecībā uz sadarbību ar ražotājiem un higiēnisko sejas masku ražošanu, LIAA turpina sadarbību ar
ražotājiem un sniedz nepieciešamo informatīvo atbalstu.

Ņemot vērā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par rekomendāciju lietot mutes un deguna aizsegu, Ministru kabinets lēma veikt
centralizētu 400 000 higiēnisko sejas masku iepirkumu mazaizsargātāko personu grupu apgādāšanai ar sejas maskām.

Plānots, ka Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem centralizēti
veiks iepirkumu un nodrošinās iegādāto preču uzglabāšanu. Sejas aizsarglīdzekļu sadali ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijām (valsts, pašvaldību, privātās institūcijas) nodrošinās Labklājības ministrija, taču pašvaldībām būtu
jāuzņemas atbildība par sejas masku izdali pārējām mērķa grupām ar sociālo pakalpojumu sniedzēju starpniecību.

Informatīvo ziņojumu “Par higiēnisko sejas masku ražošanu un to tehnisko specifikāciju” izstrādāts, izpildot 2020. gada 14. aprīlī
Ministru prezidenta doto uzdevumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Veselības ministrijai un Ekonomikas ministrijai
par higiēniskās sejas maskas tehniskās specifikācijas izstrādi, kā arī tās izplatīšanu vietējiem ražotājiem. Ar Informatīvo ziņojumu
var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
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