
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET 1/10 1943.
INFORMATIONSBYRÅN

Köpkort och extra inköpstillstånd, som skola
beviljas havande och ammande kvinnor

samt spädbarn.
Kort och inköpstillstånd för havande kvinnor.

Tid.
Ifall kvinna för folkförsörjningsnämnden uppvisar av läkare

eller barnmorska utfärdat intyg över att hon är havande och
att minst tredje månaden havandeskapet pågår, erhåller hon till
extra ransoner berättigande kort från den dag hon uppvisar
intyget, Utan ifrågavarande intyg och framför allt under ha-
vandeskapets tidigare skede erhåller hon inga sådana kort.

Om i intyget barnets sannolika födelsetid uppges, få extra
ransoner beviljas till utgången, av den månad, inom vilken födel-
sen förmodas inträffa, I annat fall få dessa extra ransoner be-
viljas för två månader i sänder, utom. första gången, då den
löpande månaden sammanslås med de två därpå följande måna-
derna. Rätten till dessa på grund av havandeskapet beviljade
tilläggsransoner upphör vid utgången av den månad, under vil-
ken födelsen inträffar.

Ransoner.
Bröd. Havande kvinna erhåller D-brödkort eller DV-gårds-

brödkort. Hennes tidigare kort utbytas alltså mot någotdera av
dessa, utom då vederbörande redan på grund av arbetets art är
innehavare av någotdera kortet.

Fett. Förutom den med vanligt fettkort beviljade fettran-
sonen gives ännu en tilläggsranson fett med tilläggsfettkort.
Det sker även oberoende därav, att vederbörande redan på grund
av sitt arbete eller sin ålder beviljats tilläggsfettkort. För
vande kvinna, som tillhör självförsörjande hushåll, vilket bereder
bondsmör, eller sådan persons matlag, som på grund av arbets-
avtal, erhåller bondsmör utan kort, får motsvarande tilläggs-
ranson bondsmör reserveras. Havande kvinna, som erhåller sitt
smör från mejeri och som tillhör självförsörjande hushåll, bör
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Kort och inköpstillstånd för ammande kvinna.
Tid.

Ransoner.

inlämna det av folkförsörjningsnämnden utfärdade intyget till
det mejeri, från vilket hon erhåller den extra ransonen.

Mjölk. Förutom den med det vanliga mjölkkortet erhållna
ransonen beviljas en tilläggsranson mjölk med tilläggsmjölkkort.
I självförsörjande och i andra med dessa jämförbara hushåll äro
grundransonerna så stora, att extra mjölkransoner på grund av
havandeskap icke få givas.

Hönsägg, kött och ost. Havande kvinna erhåller in-
kopstillstånd för en viss bestämd mängd hönsägg per månad.
För den händelse hönsägg icke stå att få, kan inköpstillståndet
utbytas mot tillstånd att inköpa kött. I stället för hönsägg och
kött kan inköpstillstånd även beviljas för viss bestämd ostmängd
per månad. Den, som är självförsörjande i fråga om kött eller
hönsägg, erhåller icke något inköpstillstånd för anskaffning av
självförsörjande tillkommande förnödenheter.

Beklädnadsartiklar. För anskaffning av klädesplagg
åt barn, vars födelse väntas, erhåller havande kvinna extra
poänginköpstillstånd. Ett barn kan även innan detsamma fram-
fötts, tilldelas ett specialinköpstillstånd för anskaffning av säng-
kläder.

Några andra extra inköpstillstånd eller köpkort beviljas icke
på grund av havandeskap, ifall annorlunda icke bestämts.

På grund av amning givas tilläggsransoner räknat från in-
gången av den månad, som följer efter den månad, varunder
barnet fötts. Första gången beviljas dessa tilläggsransoner utan
intyg för 3 månader, därefter för ytterligare 3 månader i sän-
der, ifall beträffande den fortsatta amningen föreligger av
läkare, barnmorska eller halsosyster utfärdat intyg, dock högst
för 9 månader, räknat från utgången av den månad barnet
föddes. Därefter beviljas tilläggsransoner endast på grund av
nytt läkarintyg.

Fett. Förutom den med vanligt fettkort beviljade fettran-
sonen gives ännu en tilläggsranson fett med tilläggsfettkort.
Detta sker även oberoende därav, att vederbörande redan på
grund av sitt arbete eller sin ålder beviljats tilläggsfettkort.

Beträffande till självförsörjande matlag hörandes fettranso-
ner gälla samma bestämmelser, som ovan nämnts med avseende
på till sådant matlag hörande havande kvinnor.

Mjölk. Förutom den med det vanliga mjölkkortet erhållna
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ransonen mjölk beviljas en tilläggsranson mjölk med tilläggs-
mjölkkort. I självförsörjande och andra med dessa jämförbara
hushåll reserveras icke några tilläggsransoner för ammande
kvinnor.

Hönsägg, kött och ost. För anskaffning av extra
ransoner hönsägg beviljas inköpstillstånd. För den händelse
hönsägg icke stå att få, beviljas inköpstillstånd för motsvarande
mängd kött. I stället för hönsägg eller kött kan inköpstillstånd
för ost beviljas. Beträffande självförsörjande gälla samma be-
stämmelser som i fråga om till självförsörjande matlag hörande
havande kvinnor.

Bröd. Det på grund av havandeskap beviljade större bröd-
kortet bör från början av den månad, som följer efter den må-
nad, varunder barnet fötts, utbytas mot det brödkort, som till-
kommer modern på grund av hennes arbete. Hon erhåller icke
någon ökad brödranson, emedan det anses, att barnets brödkort
kommer modern till godo under den tid, då barnet förtär enbart
mjölk.

Andra extra inköpstillstånd eller köpkort beviljas icke på
grund av amning, om eventuellt annorlunda icke bestämmes.

Nyfödda beviljas köpkort och extra inköpstillstånd räknat
från den dag desamma avhämtas. Då korten utgivas, avskiljas
från dessa kuponger för den tid, som förflutit från den dag
barnet fötts till avhämtningsdagen, i enlighet med av folkför-
sörjningsministeriet utfärdade anvisningar.

Kort och extra inköpstillstånd för spädbarn.
Tid.

Ransoner.
Socker. Barn erhåller från och med utgången av den

månad, inom vilken barnet föddes, till slutet av den månad,
inom vilken barnet fyller 6 månader, sammanlagt 1 y 2 kg socker
i månaden. Då den ranson, som erhålles med det allmänna köp-
kortet är mindre än 1 1/2 kg, gives barnet tilläggssockerkort om
250 gram på så sätt, att barnet med samtliga kort erhåller sam-
manlagt 11/2 kg socker per månad.

Tilläggsköpkort utgives för en månad i sänder. Ifall dettakort för viss månad icke skulle avhämtas, kan det sedan- ickevidare fås.
Barnet erhåller från slutet av den månad, inom vilken detfyller 6 månader, till utgången av den månad, inom vilken detfyller ett år, 250 gram socker extra i månaden. Även denna

mängd distribueras med tilläggssockerkort.
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Bevis över inköpsföreträdesrätt (IF-bevis).

Helsingfors 1945. Statsrådets tryckeri.

Beträffande samtliga utgivna tilläggssockerkort göres anteck-
ning på barnets allmänna köpkort, vilket alltså bör medtagas,
då tilläggssockerkortet för barnet avhämtas.

Tvål. Tvål erhålles förutom med det allmänna köpkortet,
även mot beklädnadskortets specialkupong.

Samtliga här nämnda bestämmelser gälla räknat från den
1 oktober 1943. Närmare uppgifter om huru stora extra inköps-
tillstånd och vilka tilläggskort varje gång utgivas, erhållas hos
folkförsörjningsnämnden.

Efter det ifrågavarande distributionsperiod utlöpt, kunna
inköpstillstånd, vilka berättiga till extra ransoner, icke vidare
erhållas.

På sådana folkförsörjningsnämnders områden, där köbildning
vid inköp av reglementering underkastade förnödenheter upp-
kommer, kan folkförsörjningsnämnd fastställa, att av folkför-
sörjningsministeriet för ändamålet uppgjorda bevis över inköps-
företrädesrätt (IF-bevis) skola tagas i bruk.

IF-bevis utgives åt havande kvinnor från och med ingången
av havandeskapets sjätte månad och hon får behålla detsamma
ännu i tre månaders tid, räknat från slutet av den månad,
varunder barnet fötts. Om likväl den tidpunkt, vid vilken ifrå-
gavarande rättighet enligt ovanstående upphör, infaller den sista
närmast följande januari, maj eller september månad, gäller
IF-bevis till och med sistnämnda datum. Andra än ovan
nämnda personer få IF-bevis icke beviljas. IF-beviset är nämli-
gen personligt och bör vara försett med innehavarens fotografi,
vilket stämplas hos folkförsörjningsnämnden. Alla sådana mat-
lagsmedlemmars köpkort, med vilka innehavare av IF-bevis
önskar inköpa reglementering underkastade förnödenheter, även-
som hennes egna och hennes nyfödda barns beklädnadskort
förser folkförsörjningsnämnden med anteckningen „IF-bevis".
Med sålunda stämplade kort kan innehavare av IF-bevis inköpa
reglementering underkastade förnödenheter till kl. 16 framom
andra köpande personer, vilka icke äro i besittning av sådant
intyg. Samma förmån gäller ytterligare åt matlag eventuellt
beviljade inköpstillstånd för livsmedel, ävensom poänginköps-
tillstånd för spädbarn. Innehavare av IF-bevis är även berätti-
gad att på folkförsörjningsnämndens byrå få sitt ärende uträttat
framom andra kunder.

IF-bevis bör re turneras till folkförsörjningsnämnden efter
det rätten att göra bruk av detsamma upphört:'


