
O governador João Doria (PSDB) a�rmou que será obrigatório o uso de más-
caras em todo o estado de São Paulo a partir da próxima quinta-feira, dia 7 
de maio., para o deslocamentos, locais públicos e no transporte publico . 

O mundo vive uma crise humanitária sem precedente provocada pela COVI-
D-19.

A conscientização dos cooperados é de suma importância do uso da másca-
ra de proteção ( caseira) no deslocamento e a máscara cirúrgica no atendi-
mento do paciente para evitar contato com gotículas, esta deve ser usada 
durante todo o atendimento do paciente que é fornecida pelo os tomado-
res de serviço e em situações especiais, quando o paciente é suspeito ou 

con�rmado com o COVID-19 , para proteção do pro�ssional com aerossóis o 
uso da máscara N95 ( seguir protocolo do tomador para sua utilização e 

conservação).

Vamos lembrar que com a minha máscara eu te protejo e com a sua você 
me protege esta é única forma de não nos contaminar e também não levar 
contaminação para outro do corona vírus (COVID-19).Para proteção ser efe-
tiva o uso correto da máscara ,tanto caseira com cirúrgica, é muito impor-

tante que cubra completamente a boca e o nariz e �cam próximo a boche-
cha a máscara deve �car justa, para que o ar não espalhe. Trocar quando 

estiver úmida (+ ou menos a cada 2 horas). Não se esquecer de higienizar as 
mãos antes e depois de retirar a máscara. Para retirar a máscara toque no 

elástico evitando tocar na frente, de trás para frente e a seguir higienize as 
mãos. Não pode �car ajeitando com as mãos e não tocar na máscara e se 

tocar acidentalmente, higienizar as mãos o mais rápido possível.

Reforçamos que temos que seguir as outras medidas, como a etiqueta respi-
ratória, higienização das mãos, limpeza do ambiente e distanciamento 

social. 

A mudança de hábito é fundamental para contenção da pandemia.

Uso de máscaras de proteção é obrigatório


