USO E CUIDADOS DE HIGIENE COM AS
MÁSCARAS PFF2/N95
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A máscara PFF2/N95 poderá ser utilizada durante todo o expediente de
trabalho, mas deverá ser utilizada em situações de maior exposição, onde
ocorra compartilhamento do ambiente de trabalho com outras pessoas,
ambiente com limitação da ventilação e atendimento ao público.
A máscara PFF2/N95 necessita estar bem adaptada à face, sem saída de
ar pelas laterais, com perfeita vedação. Para isto, deverão ser seguidas as
instruções de uso constantes na embalagem do produto.
Ela poderá ser reutilizada, desde que esteja em bom estado, ou seja,
permita boa vedação e higiene. Portanto, não a reutilize se contaminá-la
ou se ela perder a forma.
Cada colaborador do Poder Judiciário (magistrados, servidores efetivos
e comissionados, servidores à disposição do Poder Judiciário, residentes
judiciais, estagiários, voluntários e terceirizados), que está exercendo suas
atividades de forma presencial, receberá 5 (cinco) máscaras PFF2/N95,
que deverão ser alternadas, uma a cada dia, com banho de sol entre uma
utilização e outra.
A máscara PFF2/N95 sempre deve ser considerada contaminada pela parte
de fora e limpa pela parte de dentro. Procure manipulá-la somente pelos
elásticos, nas laterais.
A máscara PFF2/N95 deverá ser colocada com os cuidados de higiene
semelhantes aos da máscara de pano/cirúrgica ORIENTAÇÕES PARA USO
CORRETO DE MÁSCARA DE TECIDO, devendo-se sempre higienizar as
mãos antes e após manipulá-la.
Evite colocá-la sobre qualquer superfície, mas, se necessário apoiá-la,
limpe a superfície antes e depois.
No momento da retirada da máscara PFF2/N95, cuidado especial deve ser
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tomado, colocando-a em recipiente previamente limpo com álcool a 70%.

•

•

Coloque a máscara dobrada com a face suja, externa, em exposição e a face
interna, limpa, para dentro. O elástico da máscara deverá ficar para a lateral, sem
nunca tocar a parte limpa da máscara.

Para o banho de sol da máscara, coloque-a em recipiente aberto em local seguro
e de exposição solar forte, direta e sem vidro pelo tempo mínimo de 30 minutos.
Caso não seja possível a exposição direta, deixe-a em exposição solar mesmo
que através do vidro (exemplo: dentro do carro). Após o banho de sol e estando
bem seca, guarde-a com a tampa fechada, para reutilização.

Figura: Máscara PFF2/N95
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