
 

INSTRUCCIONS D’UTILITZACIÓ DE 
MASCARETA I GUANTS 

 

 

1. POSAR-SE LA MASCARETA 

 

Abans de posar-se la mascareta, rentar-se les mans segons el 

mètode publicat a l’intranet: 

(http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_cont

enedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127321&t

ipo=8&nivel=1400&layout=intranet_contenedor1.jsp&codRe

si=1&language=ca&codMenu=2760&codMenuPN=2759). 

Doblegar lleugerament la banda flexible de la mascareta. 

  

 

Col·locar les bandes elàstiques per darrera el cap.  

Una banda s’ha de col·locar a l’alçada del clatell i l’altre per 

la part posterior del cap. 

  

 

Acomodar-se la mascareta a la cara, la part inferior per sota de 

la barbeta. 

Ajustar la banda flexible al pont del nas. 

  

 

Verificar que la mascareta està ajustada. Cobrir amb les dues 

mans la part davantera i: 

- Exhalar profundament. S’ha de notar una pressió 

positiva per dintre la mascareta. Sinó, tornar a ajustar. 

- Inhalar profundament, si no hi ha cap fuga, s’ha de 

notar una pressió negativa per dintre la mascareta, 

quedarà aferrada a la cara. En cas contrari ajustar la 

posició una altre vegada. 
 

 



 

2. POSAR-SE ELS GUANTS 

 

Rentar-se les mans abans de posar-se els guants segons el 

mètode publicat a l’intranet: 

(http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_cont

enedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127321&t

ipo=8&nivel=1400&layout=intranet_contenedor1.jsp&codRe

si=1&language=ca&codMenu=2760&codMenuPN=2759). 

Introduir una mà a cada guant i estendre’l fins que arribi al 

canell. Es recomana no dur anells, rellotges, polseres, etc. 
  

  

3. LLEVAR-SE ELS GUANTS 

 

Per llevar-se el primer guant, pessigar la palma de la mà i 

estirant llevam el primer guant (si és necessari ens podem 

ajudar amb el dit del mig) donant-li la volta perquè quedi a 

l’inrevés. 

El guant llevat el mantenim agafat amb l’altre mà (en la que 

encara tenim el guant posat). 

  

 

Per llevar-se el segon guant, sense tocar la part externa del 

guant que encara tenim posat introduïm un dit de l’altre mà 

per l’interior (a la part del canell) i llevar-se el guant donant-li 

la volta de manera que envolti l’altre guant que ja ens havíem 

llevat.  

  

 

Tirar el guants llevats a un recipient tancat o borsa especial 

per residus biològics. 

Rentar-se les mans segons el mètode publicat a l’intranet: 

(http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_cont

enedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127321&t

ipo=8&nivel=1400&layout=intranet_contenedor1.jsp&codRe

si=1&language=ca&codMenu=2760&codMenuPN=2759).  

 



 

 

4. LLEVAR-SE LA MASCARETA 

 

La part davantera de la mascareta pot estar contaminada, NO 

s’ha de tocar. 

Amb les mans netes, subjectar la mascareta per sota la barbeta 

a l’alçada del coll. 

  

 

Agafar les bandes elàstiques per darrera del cap i llevar-se la 

mascareta passant les bandes per davant la cara.  

  

 

Tirar la mascareta que ens hem llevat a un recipient tancat o 

borsa especial per residus biològics. 

Es recomana tornar-se a rentar les mans: 

(http://intranet.cort1.pm/portal/PALMA/intranet/intranet_cont

enedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=127321&t

ipo=8&nivel=1400&layout=intranet_contenedor1.jsp&codRe

si=1&language=ca&codMenu=2760&codMenuPN=2759). 

 


