UTILITZACIÓ DE LA MASCARETA QUIRÚRGICA
Tipus IIR - PER PROTEGIR-SE DEL CORONAVIRUS
ALERTA!
ENTREGAR 2 MASCARETES PER CONDUCTOR

AQUESTES MASCARETES TENEN CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS
DE LES QUE HEU RECOLLIT A

L’objectiu de les mesures d’higiene respiratòria és minimitzar la transmissió del virus i altres microorganismes patògens que
s’expulsen per via respiratòria. Les gotes grans, un cop expulsades amb la tos, la parla i l’esternut, no viatgen per l’aire més enllà
d’una distància d’un metre. Particularment amb aquestes mascaretes, evitem la transmissió dels agents infecciosos que es troben
a la mucosa del nas i la boca. D’aquesta manera, la seva correcta utilització facilitarà la no transmissió del coronavirus. Les mesures
a tenir en compte per a la utilització d’aquestes mascaretes són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Està indicada per a les persones que tenen contacte proper i freqüent amb tercers.
Rentar-se bé las mans amb sabó abans de posar-se la mascareta i de manera freqüent.
Ha de quedar sempre degudament adaptada i ajustada al nas i a la boca.
No tocar la mascareta mentre està posada i evitar tocar-se la cara amb les mans (ulls, boca, nas).
Evitar posar-la i treure-la freqüentment al llarg de la jornada laboral.
Mantenir de 1 a 2 metres de distancia entre persones.
Al treure’s la mascareta rentar-se bé les mans i tapar-se la boca i el nas amb el braç a l’esternudar.
Cada dia rentar la mascareta segons el procediment adjunt i alternar les dues unitats subministrades.

Les mascaretes que li hem subministrat han estat fabricades per l’empresa CLOQUER, SA, amb el seu teixit “Sanity Mask”, i s’ajusten
als requisits de funcionament en base a la norma EN 14683:2019+ AC:2019 de mascaretes quirúrgiques punts 5.2.2, 5.2.3 i 5.2.4
per als tipus I (només pacients), II (personal sanitari) i IIR (quiròfans).
Pot trobar la certificació d’AITEX i l’autodeclaració de conformitat a l’apartat de “PREGUNTES FREQÜENTS” del web
https://www.amtu.cat/estat-emergencia-covid-19/

FITXA DEL PRODUCTE
PROCEDIMENT PER RENTAR LES MASCARETES
DESCRIPCIÓ DEL TEIXIT “SANITY MASK”
Mascareta d’ús sanitari i públic en general.
Composició = 100% cotó ecològic, lliure de pesticides i
fertilitzants.
Estructura= Doble capa entrecreuada i costures interiors.
Subjecció = Goma elàstica.
Acabat = Tractament repel·lent als esquitxos,
antibacteriana i antifloridura.
Reutilitzable = Permet 30/40 rentades, cal assecar i
planxar segons s’indica

1. Preparar un recipient amb aigua tèbia i una mica de sabó neutre. Dissoldre
el sabó i remoure bé fins a obtenir escuma.
2. En aquest moment remullar la mascareta i deixar-la durant cinc minuts
submergida. Aclarir amb aigua de l'aixeta i escórrer amb el màxim de cura a
mà.
3. Assecar amb un assecador de cabell o estendre-la.
4. Planxar a 140 graus = Planxar a la posició tres puntets ( · · · )
Tot aquest procediment s'ha de fer amb el màxim de cura per poder conservar
les propietats del producte.

Moltes gràcies per continuar donant servei a la ciutadania!

