Minden, amit a maszkok használatáról tudni érdemes
Textil maszk
Mások védelme
érdekében

FFP2, FFP3 maszk
(szűrőbetéttel vagy anélkül)
Magunk és mások védelme
érdekében

Sebészi maszk
Mások védelme
érdekében

MIÉRT?

Figyelem:

• A COVID-19 terjedésének lehetséges csökkentése érdekében a köhögés
vagy tüsszentés alkalmával távozó fertőző cseppek felfogása
• Fertőzésátvitel megakadályozása érdekében (külső védelem)

• A felhasználás célja szerint meg kell
különböztetni a magunk és mások
védelmét szolgáló termékeket.
• A maszk viselése nem helyettesíti a
kézmosást/fertőtlenítést, a köhögési
etikett vagy a szociális távolságtartás
betartását.
• SARS-CoV-2 fertőzés esetén ne maszkot
használjon az izoláció helyett. Fertőzésre
utaló tünetek esetén maradjon otthon.

HOGYAN?

Felvétel előtt
A kezet alkoholos szerrel kell
fertőtleníteni vagy szappannal
kezet kell mosni.
Min. 30 mp.
Helyesen a száj, az orr és az
arccsont elé kell felhelyezni a
maszkot. A maszknak szorosan
illeszkednie kell.

Figyelem:
NE érintse meg az
arcát!

Ha átnedvesedik a maszk,
azonnal cseréljük le.

Az átnedvesedett
maszkot semmisítse
meg, NE használja újra!

A levétel a gumi/kötő
érintésével történjen.
Levételt követően a kezet alkoholos szerrel kell fertőtleníteni
vagy szappannal kezet
kell mosni.
Min. 30 mp.

A maszkhoz NE
nyúljon, csak a gumit/
kötőt érintse meg!

Alapanyag
Kétrétegű pamut (előzetesen ellenőrizze, hogy a maszkon keresztüli légzés
biztosított-e)

Tisztítás
Textil, varrott maszk
- minden egyes használat után elkülönítve kell tárolni és mosni
- mossuk mosógépben min. 60 fokon vagy főzzük ki egy
edényben 5 percen keresztül (ha szükséges, távolítsuk el a fém
alkatrészeket)
Sebészi maszk, FFP2, FFP3 maszk
- az átnedvesedett maszkot azonnal cserélje le
- mindig kövesse az előírásokat*
* Az eldobható, egyszer használatos termékek általában nem alkalmasak többszöri felhasználásra.
Az FFP2/3 maszkokat elsősorban az egészségügyi ellátó rendszer rendelkezésére kell bocsátani. Ismételt
felhasználás esetén ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet állandó maradjon, és jegyezze fel a tisztítási
ciklusokat. A sérült vagy láthatóan szennyezett maszkokat semmisítse meg.

NE tisztítsa mikro
hullámú sütőben!

A maszkot NE mossa
át/öblítse le/fújja be
fertőtlenítőszerrel!
Forrás:
1. www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Medizinprodukte/DE/
schutzmasken.html (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)
2. www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2020/Ausgaben/19_20_MNB.
pdf?_blob=publicationFile (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)
3. www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektionsschutz.de/Downloads/MerkblattMund-Nasen-Bedeckung.pdf (zuletzt aufgerufen am 28.04.2020)
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