INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PRODUÇÃO
E O USO DE MÁSCARAS ARTESANAIS

EU PROTEJO VOCÊ
E VOCÊ ME PROTEGE
O uso de máscaras artesanais é uma
proteção eficiente e de baixo custo contra
a COVID-19. As pesquisas têm apontado
que sua utilização impede a disseminação
de gotículas expelidas do nariz ou da
boca do usuário no ambiente, garantindo
uma barreira física que vem auxiliando
na mudança de comportamento da
população e na diminuição de casos.
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COMO DEVE
SER UMA
MÁSCARA
ARTESANAL?
1

De uso individual.

2

Feita em tecido lavável.

3

Com pelo menos duas camadas de pano.

4

Cobertura total do nariz e da boca,
ajustada ao rosto, sem espaços laterais.
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COMO FAZER UMA MÁSCARA ARTESANAL

USANDO UMA CAMISETA:
1

Corte a camiseta em
espessura dupla, usando
como base as marcações
(veja figura).

2

Insira um papel
entre as camadas.

3

Amarre as tiras
superiores em volta da
cabeça, passando por
cima das orelhas.

4

Amarre as tiras inferiores
ao redor do pescoço.
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COMO FAZER UMA MÁSCARA ARTESANAL

COSTURANDO TECIDOS E ELÁSTICOS:
1

Separe o tecido que tenha
disponível (algodão,
tricoline ou TNT).

2

Faça um molde em papel,
de forma que o tamanho
da máscara permita
cobrir a boca e o nariz
(aproximadamente 21 cm de
altura x 34 cm de largura).

3

Faça a máscara
usando tecido duplo.

4

Prenda e costure nas
extremidades da máscara
os elásticos ou as fitas de
amarração.
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COMO FAZER A HIGIENE E MANTER A EFICIÊNCIA?

MANUSEANDO CORRETAMENTE:
1

Coloque a máscara
com cuidado para cobrir a
boca e o nariz e ajuste-a
sobre o rosto.

2

Evite tocá-la durante o uso,
especialmente na rua.

3

Lave bem as mãos
imediatamente ao chegar
em casa, antes de retirá-la.

4

Remova-a pelos elásticos
ou tiras, evitando tocar
na parte da frente.
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COMO FAZER A HIGIENE E MANTER A EFICIÊNCIA?

LAVANDO COM PRODUTOS CERTOS:
1

Coloque a máscara em um
recipiente com água potável e
água sanitária (2,0 a 2,5%). Use
1 parte de água sanitária para
50 partes de água – por exemplo:
uma colher de água sanitária
(10 ml) para uma garrafinha de
água potável (500 ml).

2

Após 30 minutos, enxágue
em água corrente e lave
com água e sabão; higienize
também as mãos.

3

Espere secar. Depois, passe
com ferro quente e guarde-a
em uma embalagem plástica.
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COMO FAZER A HIGIENE E MANTER A EFICIÊNCIA?

SUBSTITUINDO REGULARMENTE:
1

Troque a máscara em caso
de sujeira ou umidade.

2

Descarte-a, se o material
apresentar deterioração
ou funcionalidade
comprometida. Coloque
em embalagem plástica
antes de depositá-la
no lixo comum.

