
NU
purtați măștile FRS 

sub nas.

NU
lăsați bărbia  

expusă.

NU
purtați masca largă cu

spațiu în părțile 
laterale.

NU
purtați masca astfel 
încât să vă acopere
doar vârful nasului.

NU
împingeți masca sub 
bărbie pentru a sta 

așezată pe gât.

Mască corectă

Atenție la Covid-19

ÎNTOTDEAUNA CURĂȚAȚI MÂINILE ÎNAINTE ȘI DUPĂ PURTAREA MĂȘTII

Măștile chirurgicale rezistente la 
lichide (Fluid Resistant Surgical - 
FRS) vor fi oferite tuturor lucrătorilor 
din domeniul sănătății, vizitatorilor 
sau pacienților ce vizitează unitatea 
la toate intrările și trebuie să fie 
purtate cu excepția cazului în care 
aveți o scutire medicală.
Atunci când purtați o mască FRS,  
mențineți întotdeauna partea  
colorată spre exterior și banda  
de metal în partea de sus  
a nasului.

Verificați potrivirea

Verificați să fie confortabil de purtat și  
să acopere complet nasul și gura, până  
sub bărbie.

Strângeți șnurul sau legăturile pentru  
a se potrivi perfect în jurul feței, fără  
spații goale. Dacă există șnururi,  
legați-le strâns în partea superioară  
a capului pentru o potrivire perfectă.  
Nu  atingeți sau nu mișcați masca  
facială atunci când o purtați.

Îndepărtarea în siguranță
Utilizați șnururile pentru 
urechi sau legăturile pentru 
a da jos masca FRS.

Nu atingeți 
partea frontală 
a măștii atunci 
când o dați jos

Eliminarea măștii FRS
Întotdeauna aruncați 

masca FRS în 
mod adecvat 
la coșul de 
gunoi.

URMAȚI ACESTE RECOMANDĂRI PENTRU A RĂMÂNE ÎN SIGURANȚĂ:
Întotdeauna curățați-vă 
mâinile înainte și după 
folosirea măștii FRS.

Întotdeauna schimbați-vă 
masca FRS dacă este 
murdară, umedă sau 

deteriorată.

Păstrați măștile neutilizate 
FRS într-o pungă curată 
etanșă, rezistentă la apă, 

de ex. o pungă cu fermoar.

Purtați o a doua pungă 
similară, pentru a păstra 

măștile FRS utilizate.

 

Nu uitați să vă curățați 
întotdeauna  
mâinile... 

...și să păstrați distanța  
socială.
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