
Szanowni Państwo ! 

Oddajemy w Państwa ręce maseczkę ochronną wielokrotnego użytku. Maseczka nie posiada atestu. 
Maseczka nie chroni w 100 % od zarażenia. Może zmniejszyć ryzyko przedostania się wirusów i bakterii do 
organizmu oraz ich rozprzestrzenianie się z osoby zarażonej. Chroni przed dotykaniem rękoma okolic 
twarzy : oczu, ust i nosa. Powinna być używana z zachowaniem innych środków ostrożności : np.  nigdy nie 
powinno się dotykać maseczki w trakcie jej noszenia (przenosimy wtedy wszystko co się mogło na niej 
nagromadzić, na dłonie - jeśli ci się to zdarzy, dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce), nie powinno się 
maseczki nosić cały czas (jeśli jest wilgotna, należy ją zdjąć z zachowaniem środków ostrożności podanych 
w instrukcji użycia maseczki – poniżej).  

 
Załóż maseczkę przed wyjściem z domu jeśli : 
-  udajesz się do miejsca publicznego (ośrodka zdrowia, sklepu, banku, urzędu, przemieszczasz się środkami 
komunikacji pasażerskiej) 
- udajesz się do innych osób, z którymi nie mieszkasz, ale którym pomagasz w zakupach czy innych 
czynnościach    
 

Pamiętaj : w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się bakterii i wirusów                               
(w tym koronawirusa) niezbędne jest zachowanie innych elementów 
profilaktyki : 
-  higieny – przede wszystkim regularne mycie dłoni (częste dezynfekowanie dłoni i rękawiczek 
jednorazowych – jeżeli ich używasz) unikanie dotykania oczu, ust, nosa. 
- unikanie miejsc publicznych 
- unikanie skupisk ludzkich 
- przestrzeganie kwarantanny zgodnie z zaleceniami SANEPID-u i innych instytucji 
- szukanie informacji o profilaktyce zawsze u sprawdzonych źródeł :  w rządowych lub innych 
państwowych  informacjach oraz informacjach pochodzących z uniwersytetów medycznych.  
Podajemy przykładowy link – rozmowa z prof. dr hab. Jackiem Wysockim – dziekanem Wydziału 
Lekarskiego  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  : 
https://www.youtube.com/watch?v=gpBXLb3oI2M 

 

Maseczka została zakupiona z budżetu Gminy Tworóg.  

Jest rozpowszechniana za darmo. Nie jest przeznaczona do sprzedaży. 

Maseczka została wykonana przez podmioty posiadające działalność gospodarczą                   
na terenie Gminy Tworóg  

 



 

Instrukcja użycia maseczki :   

- Przed pierwszym użyciem maseczki – wypierz ją w 60 C, po wysuszeniu przeprasuj ją dokładnie gorącym 
żelazkiem 
- Zawsze przed użyciem maseczki dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce 
- Przyłóż maseczkę starannie do twarzy w okolicy ust i nosa i rozłóż ją tak, by dobrze przywierała (bez 
żadnych szczelin pomiędzy twarzą a maską) 
- Nigdy nie dotykaj maseczki w trakcie jej noszenia. Jeśli ci się to zdarzy, dokładnie umyj lub zdezynfekuj 
ręce 
- Nigdy nie używaj ponownie maseczki ochronnej przed jej wypraniem i przeprasowaniem 
- Jeśli chcesz zdjąć maseczkę, to bez dotykania przedniej części  zacznij po kolei zdejmować gumkę                       
z każdego ucha 
- Po zdjęciu maseczki od razu wrzuć ją do pralki i jak najszybciej wypierz (możesz z innymi rzeczami) Po 
dokonaniu tych czynności  zadbaj o higienę rąk : umyj je lub zdezynfekuj. Jeżeli zdejmujesz maseczkę poza 
domem – wrzuć ją do plastikowego woreczka, a po dotarciu do domu wrzuć do pralki i wypierz 
- Nie dotykaj maseczką innych powierzchni (czy to czystą czy zużytą) 
 

Nigdy nie używaj maseczki jeśli jest już wilgotna. zdejmij ją z zachowaniem 
wyżej podanych środków ostrożności. 

 
 

    
 

Skład materiału : Bawełna 100%  
Maseczka ochronna wykonana jest z 2-warstwowej tkaniny bawełnianej, która zapewnia lepszą ochronę 
przed zanieczyszczeniami. Bawełna jest materiałem naturalnym bardzo przyjaznym dla twarzy i skóry. 
Można ją prać w pralce oraz prasować w wysokiej temperaturze, dzięki czemu maseczka jest wielokrotnego 
użytku. 
Maseczka posiada kieszonkę, do której można włożyć wkład flizelinowy lub inny filtr ochronny (należy 
zakupić samemu oraz każdorazowo wyrzucać przed zużyciem maseczki i jej praniem). 
 

 

 


