
USE MÁSCARA,
PROTEJA-SE A SI E AOS OUTROS!

#FIQUEEMCASA
www.cm-sbras.pt

As Máscaras Sociais são-brasenses 

que protegem 2 vezes:

    a comunidade contra o vírus

    a economia local contra a crise

ANTES DE USAR,

LAVE A SUA 

MÁSCARA!

A produção de máscaras sociais é um projeto do Município de São Brás de Alportel, 

no âmbito do Fundo Municipal de Emergência - Plano de Ação no combate à crise 

sanitária, económica e social provocada pela pandemia COVID 19; tornado possível 

com a colaboração dos colaboradores do município, muitos voluntários e mais de 

meia centena de costureiras e artesãos. 

Estas máscaras reutilizáveis pretendem servir como uma barreira para 

complemento das medidas de proteção e das regras de distanciamento social.

A utilização desta máscara não substitui as medidas de proteção e as regras de 

distanciamento social, fundamentais para controlo da COVID-19. 

Estas máscaras não são para utilização por profissionais de saúde no exercício das 

suas funções, nem são um dispositivo médico. 



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
ü Lavar a máscara antes da 1ª utilização!

ü Para sua melhor proteção, aconselha-se a colocação de um filtro no interior da 

sua máscara (que para tal possui uma abertura na bainha inferior). O filtro deve 

ser lavado após cada utilização (juntamente com a máscara) e substituído 

depois de algumas utilizações, poderá usar filtros em TNT (tecido não tecido), 

tal como aqueles que lhe entregámos com as suas máscaras, filtro de café, papel 

de cozinha ou lenço de papel. O filtro deve ser colocado na vertical, de modo a 

cobrir toda a área do nariz e boca.

ü Utilize a sua máscara social nas suas deslocações necessárias, (como as idas ao 

supermercado, ao local de trabalho ou à farmácia, para ajuda na proteção da 

comunidade)

ü Lave ou desinfete as mãos antes de colocar a máscara

ü Coloque a máscara com a face interna (branca) virada para a cara e a face 

externa (colorida) virada para fora

ü Verifique se a máscara está perfeitamente ajustada ao seu rosto (se desejar 

poderá introduzir um pequeno arame ou clips aberto no centro da bainha 

superior para melhor ajuste ao seu nariz)

ü Lave ou desinfete as mãos antes de retirar a máscara

ü Remova a máscara a partir de trás (não tocando na frente da mesma), 

segurando nos elásticos 

ü Quando retirar a máscara, proceda à higienização da mesma

ü A máscara deve ser colocada individualizada num saco plástico fechado, até ser 

colocada na máquina de lavar

> Seque ao sol, passe a ferro quente ou coloque ao sol pelo menos 

30 minutos
> Só deve usar a sua máscara depois de bem seca!

Lave à máquina (60º), ferva em água (60º) 

ou lave à mão com sabão azul e branco

Não permite limpeza a seco

SECAR

LAVAR

RECOMENDAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

Atenção: Lave a máscara e o filtro antes de usar!
> Ao fim da utilização diária recomendada ou sempre que regressar 

a casa a máscara deve ser lavada antes de ser reutilizada. 

Máscaras sociais reutilizáveis

Modelo recomendado pela 

Autoridade de Saúde Local, em 

conformidade com as Orientações 

da Direção Geral de Saúde.

Tamanho:  
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Filtro: TNT - 100g

Máscara: Tecido 116g 

 - Algodão 65% / Poliester 35%

Elástico: 4mm

Composição: 

Adulto 


