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COM S’HA DE POSAR I TREURE LA MASCARETA?

CARACTERÍSTIQUES 
I CONDICIONS
DE TRACTAMENT

Donada la necessitat de posar-se mascaretes, “Mascaretes solidàries”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt, posen a disposició dels infants aquestes mascaretes confeccionades per voluntaris i voluntàries. Tot 
i reduir el risc de contagi, aquest segueix present. Al tractar-se de material sanitari no homologat, cal recordar que 
les mesures de prevenció més efectives són la distància de seguretat de 2 metres amb la resta de persones i la 
higiene de mans freqüent. La seva utilització és una mesura de protecció cap a la resta, no de protecció individual. Es 
recomana l’ús de mascaretes en espais públics tancats, pel carrer en vies molt transitades, en el transport públic i a 
casa si hi ha un cas de situació d’aïllament. 

LES MASCARETES SÓN UNA MESURA DE PROTECCIÓ COMPLEMENTÀRIA, SEMPRE QUE S’UTILITZIN CORRECTAMENT
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Col·locar-se-la de manera 
que cobreixi bé la boca 
i el nas

Abans de posar-se-la, 
cal rentar-se les mans
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Un cop posada no s’ha 
de tocar!
Si es toca, cal rentar-se 
bé les mans
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A l’hora de treure’s la 
mascareta, cal fer-ho des 
de la part del darrere o
les cintes que la subjecten, 
sense tocar la part que 
pugui estar contaminada, 
i rentar-se de seguida 
les mans

• La col·locació, l’ús i la  
  retirada de la mascareta  
  per a infants ha de ser  
  supervisada per un adult.

• 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.
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