Fitxa informativa EPI

MASCARETA QUIRÚRGICA
Descripció
Producte sanitari que proporciona una barrera
per minimitzar la transmissió d’agents infecciosos
procedents de la persona que la porta.
També pot protegir l’usuari d’esquitxades i fluids
potencialment contaminants.

Quan la faré servir?
•
•
•
•
•
•

Durant els desplaçaments a la feina i en tornar-ne. A la via pública i al transport
públic.
En els desplaçaments amb vehicles, quan hi hagi més d’un passatger.
En reunions i desplaçaments per la universitat, quan no es pugui assegurar la
distància física.
Sempre que no es pugui mantenir la distància física entre persones de 2 metres.
En presència d’una persona positiva per CoViD-19 o bé amb simptomatologia
associada a aquesta malaltia.
Sempre que es vulgui assegurar un plus de protecció davant d’una possible
infecció.

Com s’ha de posar i treure?
La seqüència de col·locació i retirada de la mascareta quirúrgica és la següent:
• Renteu-vos les mans.
• Localitzeu la vora superior de la mascareta, que normalment duu una tira
metàl·lica.
• Subjecteu la mascareta per les dues cintes o llaçades superiors, bo i mantenint la
vora superior sobre el pont nasal. En cas de portar gomes, ajusteu-les a les orelles
de la mateixa manera.
• Passeu les dues cintes superiors per sobre de les orelles i lligueu-les sobre la part
superior del cap. Cordeu les dues cintes inferiors al voltant del coll perquè la
mascareta s’ajusti bé a la part inferior de la barbeta.
• Ajusteu la part superior de la mascareta al pont nasal doblegant la tira metàl·lica.
•
•
•

Per retirar la mascareta, descordeu les cintes inferiors, bo i tenint cura que no
caigui.
Descordeu les cintes superiors i retireu-la de la cara, subjectant sempre la
mascareta per les cintes. Eviteu el contacte de les mans amb la part externa.
Renteu-vos les mans.

