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Máscaras de Tecido 



Como Colocar a Máscara de Tecido

1. Lave as mãos com água e sabão ou passe álcool 70% ou gel

2. Pegue pelas alças laterais e coloque a máscara.

3. Cubra a boca e o nariz

4. Faça os ajustes necessários para minimizar os espaços entre
a face e a máscara

5. Enquanto estiver com a máscara, NÃO toque na parte da
frente da máscara

6. Substitua a máscara assim que estiver suja ou úmida, ou a
cada turno



Remova a máscara SEMPRE ao chegar em casa

1. Remova a máscara pelas laterais e coloque-a dentro de
um saco plástico para lavar posteriormente ou lave
imediatamente

2. Após a remoção, e sempre que tocar em uma máscara
usada, higienize as mãos

3. Quando estiver comendo, guarde a máscara no pacote de
papel. Coloque a máscara novamente, assim que terminar de
comer.

Como Remover a Máscara de Tecido



Pacote de Papel para Máscara de Tecido

Dobre uma folha de 
ofício ao meio

Faça um pequeno 
furo de 5 cm

Abra a folha

Segure a máscara 
pelas alças. Encaixe 

as alças no furo
Feche a folha

Pegue sua máscara pelas 
alças, quando terminar de 

comer ou tomar mate

1 2 3

4 5 6



Como Lavar a Máscara de Tecido

Lave a máscara separadamente de outras roupas

1. Deixe de molho em água com água sanitária 0,04% ou outro
desinfetante equivalente por 20 a 30 minutos

2. Após o tempo do molho, esfregue-a com água e sabão para
garantir a remoção de todos resíduo de desinfetante

Se a lavagem for feita na máquina, deve ser separada de outras
roupas e utilizado um ciclo de 30 minutos de molho

1 litro 4 colheres de chá ou 20 ml
utilize colher de plástico 

Água sanitária comercial (2-2,5%) Água Água 
sanitária 

0,04%

Preparo da solução de água sanitária 0,04%



3. Seque a máscara

4. Passe com ferro quente

5. Verifique se a máscara apresenta danos (menos ajuste,
deformação, furos, desgaste, etc.). Caso apresente, ela deverá
ser substituída

6. Higienizar as mãos com água e sabão após lavar a máscara.

Guarde suas máscaras 
em um recipiente fechado

Como Lavar a Máscara de Tecido



Lave as máscaras de tecido sempre após o uso

Sempre ao chegar em casa, a máscara utilizada deve ser
retirada. Se necessitar sair novamente, utilize outra máscara
limpa

Sempre que a máscara estiver úmida, troque e guarde em um
saco plástico para posterior lavagem

Use máscaras em ambientes fechados, nos transportes
públicos e privados

Não reutilize ou lave máscaras descartáveis

Máscaras não são recomendadas para crianças menores
de 2 anos

Orientações Gerais Sobre 
o Uso da Máscara


