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PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DE
MÁSCARA DO TIPO FACE SHIELD

A máscara face shield é utilizada para proteger os olhos e a face contra gotículas, salivas e outros
fluidos.
Sua utilização deve ser feita seguindo os cuidados de higiene, para que a própria máscara não seja
um veículo de contaminação.
A máscara face shield deverá preferencialmente ser de uso individual.
A face shield não substitui a máscara de pano ou cirúrgica, ou seja, a face shield sempre deverá
estar associada à máscara de pano ou cirúrgica.O uso da face shield deverá estar associado a todas as
outras medidas de segurança, que deverão ser tomadas o máximo possível, dentro das possibilidades
de cada situação.

Cuidados na colocação
Já com a máscara de pano ou cirúrgica no rosto, higienize as mãos e a máscara de proteção face
shield com álcool líquido a 70%.
Com as mãos bem higienizadas, apoie a viseira da face shield na testa e fixe-a na parte superior
da cabeça.
Certifique-se de que a máscara esteja bem ajustada e higienize suas mãos novamente antes de
iniciar as atividades.

Cuidados na retirada
Higienize bem o local em que irá armazenar a face shield, deixando-a em local de fácil acesso para
que, após a higienização, seja possível guardá-la com facilidade, sem apoiá-la em outro lugar.
Com as mãos limpas, remova a face shield pelas laterais ou pelas hastes, considerando que a
parte frontal pode estar contaminada, e faça a higienização dela.

Cuidados na higienização
Higienize a máscara com álcool líquido a 70% e lenço de papel macio. Evite a higiene com álcool
em gel, que poderá deixar a viseira embaçada.
Sempre que necessário, faça uma limpeza profunda, lavando-a com água e sabão. Após o
enxague, seque-a com papel-toalha. Depois de seca, borrife álcool líquido a 70% e deixe secar em
local previamente limpo para armazenagem.

Cuidados com a armazenagem
Armazene a face shield em local limpo e apropriado, de maneira a evitar a recontaminação.
É importante que essas máscaras estejam armazenadas nas dependências do Poder Judiciário,
para que possam ser utilizadas no dia a dia, e não se corra o risco de serem esquecidas na casa do
usuário.
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