Abiks tavatarbijale – maskid ja testid
Mis peab olema nõuetele vastava meditsiinilise maski müügipakendil?
1. Toote nimi
Üldjuhul on selleks „ühekordne meditsiiniline mask, 3-kihiline, paeltega või kõrva-aasadega“
2. Maskide kogus ja mõõdud
Tavaliselt on meditsiinilised maskid pakitud 10, 20 või 50 kaupa. Kõige tavalisemad mõõdud
on 17,5 X 9,5 cm, kuid need võivad erineda (on ka laiemaid või lühemaid maske).
3. Tootja nimi ja postiaadress
Tootjat tähistab must tehase märk. Kui tootja asub väljaspool Euroopa majanduspiirkonda,
siis lisaks tootjale peab olema kirjas ka volitatud esindaja nimi ja postiaadress. Volitatud
esindaja võib olla tähistatud sümboliga EC REP.
4. CE-märgis
CE-märgise paigaldab tootja kulumatul ja eemaldamatul kujul. Märgis on Euroopa Liidu poolt
kaitstud kindlate proportsioonidega kujutis.
5. Standard EN 14683:2019 ja maski tüüp vastavalt standardile
Võib olla ka kujul EN 14683:2019+AC:2019 või ilma aastata ehk EN 14683.
Tüübid: Type I, Type II, Type IIR
Nakkuse leviku tõkestamiseks piisab tüüp I maskist.
6. Tootmiskuupäev, partiinumber, seerianumber, säilivusaeg
Partii- või seerianumber ja tootmiskuupäev ja/või säilivusaeg – kõiki nelja korraga ei ole vaja
7. Kasutusotstarve ja kasutamise info
Ühekordseks kasutamiseks, kuidas paigaldada, kuidas ette panna, kaua ees hoida

Mis peab olema nõuetele vastava enesetestimiseks sobiva testikarbi pakendil?
1. Toote nimi ja kogus
Tavatarbijale ehk kodus kasutamiseks ehk enesetestimiseks mõeldud testikarbi
pakendil peab olema kirjas, et test on mõeldud enesetestimiseks (pakendi viide „self
–testing“ tähendab, et test on mõeldud kasutamiseks ilma tervishoiutöötaja
järelevalveta nt kodus. Tihti on neile meedias viidatud ka kui kodused testid). Testi
nime puhul pange tähele, kas soovite antigeeni testi või antikeha testi osta.
Enesetestimiseks mõeldud testid on enamasti pakendatud ühekaupa.
2. Tootja nimi ja postiaadress
Tootjat tähistab must tehase märk. Kui tootja asub väljaspool Euroopa
majanduspiirkonda, siis lisaks tootjale peab olema kirjas ka volitatud esindaja nimi ja
postiaadress. Volitatud esindaja võib olla tähistatud sümboliga EC REP.
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3. CE-märgis ja neljakohaline teavitatud asutuse tunnusnumber
CE-märgise koos neljakohalise teavitatud asutuse tunnusnumbriga paigaldab tootja
kulumatul ja eemaldamatul kujul. Märgis on Euroopa Liidu poolt kaitstud kindlate
proportsioonidega kujutis. Teavitatud asutuse tunnusnumber on alati neljakohaline
ja kohe CE-märgise all või kõrval.
4. Partiinumber, seerianumber, tootmiskuupäev, säilivusaeg
Partii- või seerianumber ja tootmiskuupäev ja/või säilivusaeg – kõiki nelja korraga ei
ole vaja

Pikemalt maskidest ja testidest saad lugeda siit:
https://terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest
https://www.terviseamet.ee/et/uudised/meditsiinilised-maskid-ja-covid-19-kiirtestid
https://www.terviseamet.ee/et/uudised/kiirtesti-kasutamise-meelespea
https://www.terviseamet.ee/et/uudised/meditsiiniseadmete-puhul-ei-anna-tootele-heakskiituterviseamet
Kõik kaebused palume saata aadressile mso@terviseamet.ee.
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