Máscaras faciais de
uso não proﬁssional:
higienização e descarte
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Higienização da máscara de uso não profissional
BOAS PRÁTICAS DE PROTEÇÃO À SARS-COV-2 E À COVID-19

1
Deve-se evitar o contato entre uma máscara
usada e as roupas limpas.

2
O manuseio das máscaras deve ser realizado sempre
pelas alças ou na parte traseira, evitando-se tocar na
sua parte frontal.

Lavagem a Frio
(ABNT PR 1002; Anvisa NT 3/4/2020)

1

Após o uso, deixe a máscara
de molho em uma solução de água
com água sanitária por 60 minutos.
Como preparar a solução de água
sanitária (2,5%) com água: diluir 2
colheres de sopa de água sanitária
em 1 litro de água
(sempre nesta proporção).

3 Lave em seguida em uma solução

2

Depois enxague em água
corrente duas vezes.

2x

4 Seque a máscara com ferro quente
ou em secadoras à temperatura igual
ou superior 600 ºC.

com 1 litro de água para 5 ml de
detergente líquido e depois
enxague duas vezes em água
corrente para remover qualquer
resíduo. Não torça a máscara para
colocá-la para secar.

+
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5

5ml

6 Guarde a máscara em um recipiente
fechado.

Garanta que a máscara não
apresenta danos (ajuste frouxo,
deformação, desgaste, etc.), ou
você precisará substituí-la.
Obsevações:
• Evite mais que 30 lavagens
• Não use amaciante

Descarte da máscara de uso não proﬁssional
1

Para jogá-la na lixeira, a máscara deve
estar em dois sacos plásticos lacrados
e a lixeira deve ter tampa e pedal
(não deve ser operada manualmente).
Recomenda-se o uso de duas embalagens
para o caso de ruptura do plástico externo
durante a coleta.

2

Devem ser descartadas preferencialmente
em lixeiras biológicas.
Se não tiver, podem ser descartadas em
lixeiras comuns desde que a máscara seja
previamente higienizada.

3

O servidor poderá entregar a máscara
para descarte na Coordenadoria de Saúde,
desde que devidamente acondicionada em
dupla embalagem plástica.
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