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 MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL - DE USO SOCIAL 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

 

1- Máscaras faciais não-hospitalares não fornecem total proteção contra infecções, mas reduzem 

sua incidência. Outras medidas para reduzir transmissões têm grande impacto na atual 

pandemia da COVID-19, especialmente quando combinadas com medidas preventivas 

adicionais, como: higienizar as mãos e adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta 

da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de 

papel; utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após 

o uso e realizar a higiene das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e realizar 

a higiene das mãos com água e sabonete ou  preparação alcoólica a 70%; 

 

2- A máscara é de uso individual e não deve ser compartilhada; 

 

3- Mesmo de máscara, mantenha distância de pelo menos 2 (dois) metros de outra pessoa; 

 

4- A máscara, deve cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;   

 

5- Antes do primeiro uso: 
1º umedecer toda a estrutura da máscara, com água corrente e potável; 

2º friccionar manualmente, toda a estrutura da máscara, com água corrente potável e sabão; 

3º enxaguar abundantemente, toda a estrutura da máscara de proteção facial; 

4º deixar secar naturalmente; 

5º passar com ferro. 

 

6- Como utilizar a máscara: 

6.1 antes da colocação e depois da retirada das máscaras, deve-se higienizar as mãos; 

6.2 assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 

6.3 não tocar na máscara, se tocar, deve executar imediatamente a higiene das mãos; 

6.4 manter o conforto e espaço para a respiração;   

6.5 evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara; 

6.6 não utilizar a máscara por longo tempo (máximo de 3 horas);   

6.7 trocar após esse período e sempre que tiver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se 

houver dificuldade para respirar;  

6.8 higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa;   

6.9 retire a máscara e coloque para lavar;  

6.9 repita os procedimentos de higienização das mãos após a retirada da máscara;  

6.10 não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

 

7- Descarte a máscara  

Ao observar perda de elasticidade das hastes de fixação, ou deformidade no tecido que possam 

causar prejuízos à barreira; Para removê-la, manuseie o elástico ao redor das orelhas, não toque 

a parte frontal da máscara e jogue fora imediatamente em um saco papel ou plástico fechado 

ou em uma lixeira com tampa. As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser 

descartáveis após o uso. 
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A Universidade Federal de Catalão, 
continua trabalhando para sua proteção e segurança! 

Cuide-se, e ajude a cuidar de quem você ama! 


