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Apresentação

Este material foi produzido pela equipe dos 
projetos de extensão e iniciação à docência 
do CEADS/UERJ com o objetivo de orientar 
estudantes do Ensino Fundamental em 
relação ao uso de máscaras durante a 
pandemia de Covid-19. 

Esperamos que as informações fornecidas 
possam contribuir para a preservação da 
saúde e da vida de crianças e adolescentes.

Equipe CEADS



Por que devo usar 
máscara?
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Ainda não existem medicamentos que curem 
a Covid-19 ou vacina que evite a doença. 
Por isso, é necessário usar máscara.

A máscara protege você da Covid-19 e 
também  de outras doenças!

Ela funciona como uma barreira evitando a 
transmissão do vírus.

Se no ar existirem vírus, a máscara 
impede que entrem em sua boca e nariz.

Se você estiver doente, os vírus ficam 
presos na máscara e assim não vão para o 
ambiente.



Quem deve usar?
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Todos devem usar máscara!

As pessoas com a Covid-19 devem usar a 
máscara para não transmitirem a doença. As 
que estão sadias devem usar para se 
protegerem.

Até mesmo quem já teve a doença deve usar 
máscara, pois ainda não se sabe se existe o 
risco da pessoa pegar novamente a doença.

De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, crianças a partir de 6 anos já devem 
usar a máscara sob a orientação de um adulto.
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Que máscara devo usar?
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Existem vários tipos de máscaras!

As pessoas que trabalham em locais com muito 
risco de contaminação, como os hospitais e 
clínicas, e as pessoas com a Covid-19 devem usar 
máscaras especiais. As demais pessoas podem 
usar as máscaras descartáveis vendidas em 
farmácias ou as que são feitas em casa. 

O importante é que sejam feitas com duas ou 
mais camadas de tecido, cubram completamente o 
nariz e a boca e fiquem bem presas ao rosto.

É recomendado o uso de tecidos de algodão, pois 
são resistentes, formam uma boa barreira, 
facilitam a respiração e causam menos alergias.



Posso usar
a máscara de 

outra  pessoa?
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Não ! As máscaras são de uso individual!

Cada pessoa deve ter a sua.

No caso de uso de máscaras caseiras 
laváveis, o ideal é que cada pessoa tenha 
pelo menos duas ou três máscaras para 
dar tempo de lavar e secar.



Onde e 
quando devo 

usar 
máscara?
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Use em casa, se você ou algum dos seus 
familiares estiver com Covid-19 ou com 
suspeita da doença.

Use sempre que sair de casa. 

Use em locais públicos: ônibus, escolas, 
hospitais, clínicas, supermercados, táxis, 
feiras livres, igrejas, lojas, farmácias, 
ruas, áreas de lazer etc.



Como devo agir quando 
estiver usando  

máscara?
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Mesmo de máscara, mantenha a
distância de 1metro e meio a 2 metros
das demais pessoas.

Mantenha sempre o nariz e a boca 
cobertos pela máscara.

Evite sempre colocar as mãos na 
máscara.

Se tiver que arrumar a máscara, lave
as mãos ou passe álcool gel antes e
depois de tocar na máscara.



Quando e como devo 
trocar uma máscara?
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Você deve trocar a máscara a cada 4 horas 
ou quando estiver úmida. Antes de trocar a 
máscara lave as mãos ou passe álcool.

Retire a máscara usada pelas alças ou 
elásticos. Coloque em um saco plástico 
resistente e, se possível, jogue um pouco de 
álcool. Feche bem o saco e guarde em uma 
bolsa, mochila ou bolso para ser lavada em 
casa ou jogada em uma lata de lixo. 

Lave as mãos ou use álcool gel antes de 
colocar a nova máscara.



O que devo fazer com a 
máscara quando for comer 
ou beber fora de casa?
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Limpe as mãos com água e sabão ou álcool 
gel e retire a máscara. 

Coloque a máscara em um saco plástico 
resistente. Feche o saco e guarde-o para 
ser jogado no lixo ou levado para casa. 

A máscara que você retirou não deve ser 
recolocada. Ao retirar e guardar a máscara, 
as partes de fora e de dentro se tocam, o 
que pode contaminar toda a máscara.

Após se alimentar, lave novamente as mãos  
ou passe álcool gel e coloque uma máscara 
limpa.
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Como jogar fora a  
máscara  usada? 
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Coloque a máscara dentro de um saco plástico bem 
resistente. Se possível, use dois sacos plásticos e 
pulverize um pouco de álcool sobre a máscara. 
Feche bem o saco antes de jogá-lo no lixo do 
banheiro ou na lata de lixo comum. 

Máscaras jogadas no ambiente, como ruas, rios, 
praias e trilhas, podem causar vários problemas: 

• poluem visualmente o ambiente, enfeando a 
paisagem;

• as pessoas, incluindo os profissionais da coleta 
de resíduos sólidos, podem pegar a Covid-19 ou 
outras doenças ao manusearem uma máscara 
usada que esteja contaminada;

• animais podem ingerir as máscaras e morrer 
devido ao bloqueio do sistema digestório e 
respiratório. 



Como lavar a máscara 
caseira reutilizável?
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A máscara caseira reutilizável deve ser lavada 
separadamente das demais roupas. 

Use sempre água e sabão. Também pode usar um 
pouco de água sanitária. 

A máscara precisa ser muito bem enxaguada 
para evitar alergias.

Escolha um local bem ventilado e limpo para 
secar a sua máscara. Nunca seque a máscara 
dentro do banheiro, perto de lixeiras ou abrigos 
de animais para evitar contaminá-la. Se possível, 
coloque a máscara ao sol para secar. 



Onde devo guardar a 
máscara limpa?
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A máscara limpa deve ser mantida em um 
saco plástico fechado e guardada em local 
limpo, seco, arejado e que não tenha 
cheiro, mofo e umidade. 

Ao ser levada para a rua, para uma 
possível troca, deve ser transportada em 
um saco plástico fechado para evitar o 
contato com objetos e substâncias que 
possam contaminá-la. 
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USE MÁSCARA: o cuidado é individual, 
mas o benefício é coletivo.




