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Higienização das máscaras de pano com tecido duplo deve
ocorrer com sabão ou água sanitária deixando de molho por
cerca de 30 minutos.
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As medidas de utilização e higienização das máscaras caseiras
fazem a diferença para a eficiência da iniciativa. Desta forma,
os seguintes cuidados devem ser utilizados:


O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada

entre familiares, amigos e outros;


Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amarre com

segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a máscara;


Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não fique

ajustando a máscara na rua;
 Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem
antes de retirar a máscara;
 Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evitando
de tocar na parte da frente;
 Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água
sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é
de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por exemplo: 10 ml de
água sanitária para 500ml de água potável);


Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar

com água e sabão;
 Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água e
sabão.
 A máscara deve estar seca para sua reutilização;
 Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicionar em
saco plástico;




Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade;
Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou
funcionalidade comprometida;
Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara
deve ser feita.
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