
ERROS COMUNS NO 
USO DE MÁSCARA PELA POPULAÇÃO

Evite tocar ou coçar o rosto quando estiver usando a máscara. 
Esse hábito pode levar o vírus que estiver na mão para o rosto, 
ou o que estiver na máscara para a mão.

Na hora de ajustar a posição da máscara, não toque no tecido.
Use o elástico lateral. 
É importante lavar as mãos ou usar álcool em gel antes e depois de realizar o ajuste.
Não cruze o elástico para não haver escape de ar pelas laterais da máscara.

Não utilize a máscara no queixo ou pescoço.
Além de não protegê-lo, esse hábito favorece a contaminação, uma vez que as
roupas ou pescoço podem conter o vírus. Se precisar tirar a máscara por alguns
instantes enquanto toma água, por exemplo, deixe-a dependurada em uma das
orelhas e recoloque-a em seguida segurando pelo elástico.

Não use máscara sem cobrir o nariz!
Por mais difícil que seja respirar usando máscara, persista! 
É uma questão de hábito, aos poucos o desconforto vai passar!
O nariz é uma das principais portas de entrada para o vírus no organismo, proteja-se!

Não retire a máscara para conversar!
Durante a conversa, gotículas de saliva são expelidas e podem estar infectadas.
Procure falar mais alto e mais devagar para facilitar a comunicação com máscara.
Não se aproxime demais da outra pessoa. Mantenha a distância de um a dois metros.

Não use máscaras inadequadas para o seu tamanho.
A máscara deve cobrir o nariz e a boca, deve encaixar abaixo do queixo e possuir
ajuste no nariz para evitar escape de ar.
É possível colocar arame nas máscaras caseiras para permitir melhor vedação.

Não fique muito tempo com a mesma máscara!
Troque-as a cada duas horas ou sempre que estiverem úmidas.
No ambiente umedecido, o vírus permanece ativo por mais tempo.
Calcule quantas máscaras vai precisar ao longo do dia e se programe. 
Lembre-se, a máscara é de uso individual.

Não coloque a máscara usada (suja) diretamente na bolsa,
no bolso ou em cima da mesa!
Se a máscara estiver contaminada, vai contaminar o local onde foi colocada. 
Tenha sempre com você dois sacos plásticos, um para máscaras limpas
e outro para as sujas. 

Para prevenção da COVID-19 é importante que todos usem a máscara da forma correta:
cobrindo completamente o nariz e a boca, sem vãos laterais.


