É OBRIGATÓRIO O USO DE MÁSCARA NAS INSTALAÇÕES DA EGIS
Nosso trabalho começa cuidando de quem importa.
Você está usando máscara de tecido reutilizável? Se sim, confira nossas
instruções para garantir a eficácia desse tipo de máscara!
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Atenção ao colocar a máscara:
Lave bem as
mãos com água
e sabão antes de
manusear a
máscara.

x

COMO LIMPAR
A MÁSCARA:

FIQUE LIGADO(A)!

Evite tocar a
parte da frente
da máscara
enquanto a
estiver colocando.
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Certifique-se de
que a máscara
esteja cobrindo
totalmente o
nariz e a boca.

A máscara deve ser
usada por cerca de
duas horas. Após
esse tempo, é
preciso trocá-la.

Atenção ao remover a máscara:
Lave bem as
mãos com água
e sabão antes de
manusear a
máscara.
Após retirá-la,
coloque
imediatamente a
máscara em um
saco plástico para
descarte ou
armazenamento.

Evite tocar a
parte da frente
da máscara. Para
retirá-la, toque
apenas nos
elásticos.
Lave novamente
as mãos com
água e sabão.

1. Dilua em um recipiente uma parte de água sanitária (concentração de 2 a
2,5%) para 50 partes de água. Por exemplo, uma colher de sobremesa
(10 mL) de água sanitária para 500 mL de água.
2. Coloque a máscara no recipiente com a diluição de água sanitária e água e
deixe-a imersa por pelo menos 30 minutos.
3. Após esse tempo, enxague a máscara em água corrente e lave-a com
água e sabão.
4. Certifique-se de que o local onde colocará a máscara para secar esteja
higienizado e evite o contato da máscara com peças de roupa ou objetos.
5. Lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear a máscara e, na
sequência, passe a máscara com ferro quente em uma superfície
previamente higienizada.
6. Guarde a máscara em um saco plástico limpo.
 Antes de usar uma máscara de tecido reutilizável pela primeira vez, você
deve higienizá-la, seguindo todas as etapas de limpeza listadas acima.
 Descarte a máscara se perceber sinais de deterioração.
Fonte: Ministério da Saúde.

