
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
Πλύνετε σωστά και διεξοδικά
τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό. 

Αφαιρέστε προσεκτικά 
τη µάσκα από τη συσκευασία της, 
χωρίς αυτή να σκιστεί ή βραχεί.

Απολυµάνετε καλά τα χέρια σας 
µε απολυµαντικό χεριών 
70% αιθανόλης και άνω.

Βεβαιωθείτε, πριν την εφαρµόσετε, 
ότι η έγχρωµη πλευρά της µάσκας 
βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της.

Βεβαιωθείτε, πριν την εφαρµόσετε, 
ότι η εσωτερική εύκαµπτη 
µπανέλα της µάσκας βρίσκεται 
στο πάνω µέρος της.

Σε περίπτωση που η µάσκα διαθέτει 
κορδόνια, τραβήξτε τα ταυτόχρονα 
και ασφαλίστε τα στη µέση του πίσω 
µέρους της κεφαλής. Αν διαθέτει 
ελαστικούς βρόγχους, εφαρµόστε τους 
ταυτόχρονα πίσω από τα αυτιά.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Εφαρµόστε τη µάσκα στο πρόσωπό σας 
καλύπτοντας πρώτα τη µύτη, όπου 
λυγίζετε την εσωτερική της µπανέλα, 
ώστε να εφαρµόζει ακριβώς στη µύτη σας.

Κατεβάστε τη µάσκα προς τα κάτω 
στο πρόσωπό σας και βεβαιωθείτε 
ότι καλύπτει µέχρι και το πιγούνι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ
Πλύνετε σωστά και διεξοδικά 
τα χέρια σας µε σαπούνι και νερό.
Απολυµάνετε καλά τα χέρια σας 
µε απολυµαντικό χεριών 
70% αιθανόλης και άνω.

Αποµακρύνετε τη µάσκα 
από το πρόσωπό σας και 
την πετάτε σε έναν κάδο 
απορριµάτων, κρατώντας τη 
µόνο από τα κορδόνια/ 
ελαστικούς βρόγχους.

Με τα δυο σας χέρια 
ανασηκώστε  ταυτόχρονα 
τα κορδόνια ή τους ελαστικούς 
βρόγχους µε προσοχή, 
αποφεύγοντας την επαφή 
µε την εξωτερική πλευρά της µάσκας.

Πλύνετε ξανά
& απολυµάνετε τα χέρια σας. 

Σωστή χρήση µάσκαςΓ COVID-19

https://www.bournas-medicals.gr/


Σωστή χρήση µάσκαςΓ COVID-19

Κατάλληλες για την αποφυγή µετάδοσης λοιµώξεων και νοσηµάτων. Είναι τριών 
στρωµάτων (3ply), υποαλλεργικές, αεριζόµενες και υδρόφοβες. Φέρουν 
παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος τους για την καλύτερη εφαρµογή και την 
καλύτερη κάλυψη του προσώπου. ∆ιατίθενται µε λάστιχο ή κορδόνι.

To Non Woven υλικό από το οποίο είναι κατασκευασµένες, είναι υδρόφοβο κι έτσι 
αποτρέπουν της είσοδο σε υγρά και σταγονίδια στο αναπνευστικό σύστηµα.

Μην την πιάνετε 
από µπροστά, 
όταν την αφαιρείτε.

Σε ορισµένα αναπνευστικά νοσήµατα, όπως o Covid 19, η χρήση µάσκας βοηθά στον 
περιορισµό της εξάπλωσής τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και άλλα µέτρα 
προστασίας, όπως η σωστή υγιεινή των χεριών, η τήρηση των απαιτούµενων 
αποστάσεων και η αποφυγή επαφής µε το πρόσωπο ή το στόµα.

Θα πρέπει να εφαρµόζονται αυστηρά σε κάθε περίπτωση λοίµωξης του 
αναπνευστικού συστήµατος, από τον παθόντα και όποιον του παρέχει φροντίδα,  
όπως και σε κάθε επίσκεψη σε χώρο παροχής υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια 
πανδηµίας ή και εποχικής γρίπης.

Παρακαλούµε παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο 
από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας.

Μην αγγίζετε τη µάσκα κατά την εφαρµογή.

Σε περίπτωση που την αγγίξετε, βεβαιωθείτε 
ότι τα χέρια σας είναι καθαρά, σε αντίθετη 
περίπτωση αφαιρέστε την και τοποθετήστε νέα.

Τοποθετήστε τη µάσκα 
µε τη σωστή πλευρά. Αν γίνει αντίστροφα, 
οι υδρατµοί που παράγονται από την εκπνοή, 
δηµιουργούν το αίσθηµα πνιγµονής

Να µη βραχεί η µάσκα 
κατά την εφαρµογή, 
δεν θα είναι πλέον 
αποτελεσµατική

Μην την επαναχρησιµοποιείτε, 
είναι µίας χρήσης και δεν 
χρησιµοποιείται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ηµέρας.

Να είναι πάντα 
κοντά στο δέρµα 
για αποτελεσµατική 
προστασία

ΠΡΟΣΟΧΗ!

https://www.youtube.com/watch?v=M4olt47pr_o
https://www.bournas-medicals.gr/
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