COVID-19 EPI

Considere ter alguém
observando a sua
colocação e retirada de
EPIs,para assegura que
os passos apropriados
serão seguidos.

Como posso usar o meu EPI com segurança?
Mais de um método de colocação e remoção de EPIs pode ser
aceitável. Consulte a orientação do seu centro de saúde.

Lave as mãos.

Colocação de EPIs

Faça a higiene das mãos com
água e sabão ou desinfetante
para as mãos à base de álcool.

• As tiras deve ser segurado em cima da
cabeça e a base do pescoço, ou atrás
das orelhas.
• Pressione o nariz com as duas mãos
para formar o contorno do nariz
• Certifique-se de que a máscara se
ajuste bem ao rosto e se estenda
abaixo do queixo.
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Se estiver usando um respirador, faça uma
verificação de vedação. Coloque as mãos em
volta da máscara. Se o respirador não entrar em
colapso ou se detectar fluxo de ar ao redor da
máscara, reajuste até obter uma vedação
adequada.

Coloque viseira/Protetor
facial ou óculos de proteção.
Se você usar óculos embaixo do seu
Viseira/Protetor facial ou óculos de
proteção, embaçamento pode ser
reduzido lavando óculos de proteção
com água e sabão.

Faça a higiene das mãos com água e
sabão ou desinfetante para as mãos à
base de álcool.
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Higiene das mãos

Retirar a máscara.

• Retiram a tira mais baixa seguida pela
tira superior. Afaste-se do rosto sem
tocar na frente da máscara.
• Ou remova soltando as alças do
ouvido.
• Descarte ou coloque no recipiente de
reprocessamento ou armazenamento.
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Máscara

Remova a proteção facial ou
óculos de proteção.

• Levante a alça pela parte de trás e
puxe para cima e para longe da
cabeça.
• Evite tocar na frente dos óculos ou da
proteção facial.
• Descarte ou coloque no recipiente de
reprocessamento, se for
reutilizável.reusable.
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Viseira/Protetor
facial ou Óculos de
proteção

Retirar o avental médico.

• Desabotoe / desate a bata e puxe-o
para baixo e para longe do corpo,
enrolando a bata às avessas. Evite
tocar o exterior do avental.
• Descarte ou coloque no recipiente de
reprocessamento, se é reutilizável.
• Se estiver usando avental descartável,
as luvas e o avental podem ser
removidos juntos.
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Bata médica

Coloque a sua bata médica.

A bata deve cobrir do pescoço aos
joelhos e os braços aos pulsos. Proteja
todos os laços ou botões.

Coloque as suas luvas.

Estenda ate cobrir o pulso da bata
médica.

Você pode encontrar um video de
demonstração aqui:
www.covidppeguide.com

O EPI descartável
pode ser descartado
no lixo comum, a
menos que esteja
muito sujo com
sangue ou outros
fluidos corporais.

Lave as mãos.
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Coloque máscara.
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Se as mãos ficarem
contaminadas durante a
remoção de EPIs (como
tocando o exterior do
EPIs) Faça a higiene das
mãos antes de retomar a
remoção de EPIs.
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Luvas

Remoção de EPIs

*

Retirar as luvas.

• Remova a primeira luva beliscando a
palma da luva e retirando-a.
• Segure a luva removida com a mão
enluvada. Insira o dedo sob a luva
restante no pulso.
• Retire a segunda luva sobre a primeira
e descarte.

