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COM US L’HEU DE POSAR?

CARACTERÍSTIQUES 
I CONDICIONS
DE TRACTAMENT

Des del 21 de maig de 2020 és obligatori l’ús de mascareta tant en espais tancats com en oberts 
quan no es pot mantenir la distància física de 2 metres entre persones. Per a facilitar-vos aquest 
material, ‘Mascaretes solidàries’, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Dalt, us fan 
arribar aquesta mascareta confeccionada per persones voluntàries. La mascareta redueix el risc de 
contagi però heu de mantenir la resta de mesures preventives: distància física de 2m i rentat de 
mans. L’ús de la mascareta és una protecció cap a la resta, no de protecció individual. 

1 2

Abans de posar-te-la, 
renta’t les mans.

3 4

• Composició del teixit     
  100% LYOCELL

• Producte reutilitzable. 

• Rentar màxim a 40° C 
  (A partir del desè rentat, 
  les propietats d’acabat   
  hidròfug i antibacterià 
  perden efectivitat)

• Planxar a baixa  
  temperatura.

• NO usar assecadora.

• NO rentar en sec.

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

Amb la 
col·laboració de:

Col·loca-te-la que et 
cobreixi el nas i la boca

Un cop posada, no te la 
toquis! Si ho fas, renta’t 
les mans

En treure-te-la, fes-ho des 
del darrere o les cintes que 
la subjecten, sempre sense 
tocar la part que pugui estar 
contaminada. I tot seguit, 
renta’t les mans

LES MASCARETES SÓN UNA MESURA DE PROTECCIÓ COMPLEMENTÀRIA, SEMPRE QUE S’UTILITZIN CORRECTAMENT
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