Departament d’Organització i Recursos Humans
Àrea d’Economia i Serveis Centrals

ÚS DE MASCARETA TRANSPARENT
Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), més de el 5% de la població
mundial pateix algun tipus de pèrdua d'audició discapacitant.
Llegir els llavis i observar les expressions de la cara són vitals per a aquells que
depenen de la comunicació visual, com la lectura labial o l'ús de la llengua de signes.

Per això us facilitem, al personal d’aquest Ajuntament, que realitza principalment
tasques d’atenció al públic, aquest tipus de mascareta transparent.

CAL TENIR EN COMPTE:
L´ús d’aquest tipus de mascareta ha de ser exclusivament per atendre a
persones que depenguin de la comunicació visual, com la lectura labial o l'ús
de la llengua de signes. Per a la resta de casos s’ha de realitzar l´ús de
mascaretes FFP2 o quirúrgiques.
Traslladar-vos que aquest tipus de mascareta no està considerat ni té la certificació
espanyola d’Equip Individual de Protecció (EPI) i no garanteix la total protecció
davant el COVID-19 (SARS-CoV-2).
Per a garantir la barrera de protecció caldrà complementar aquesta mesura (ús
de mascareta transparent) amb barrera física mitjançant mampara de

metacrilat, distanciament de seguretat d’1,5 metres i converses de
menys de 15 minuts.
Imatge de la mascareta
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El fet de portar obligatòriament mascareta FFP2 o quirúrgica impedeix comunicar-se
amb les persones que depenen de la comunicació visual.

Departament d’Organització i Recursos Humans
Àrea d’Economia i Serveis Centrals

Característiques:


Respectuós amb el medi ambient a causa de la seva llarga durada i al fet que és
100% reciclable.



Còmoda i lleugera amb un pes de (51 gr)



S'usa com unes ulleres, sense sensació d'asfíxia com les màscares tradicionals, i es
pot usar amb les teves ulleres sense cap problema de forma còmoda.



No tòxic.

Renteu totes les parts en aigua tèbia amb una solució sabonosa o detergent alcalí;
després esbandida amb aigua corrent tèbia per eliminar qualsevol residu. No s'han d'utilitzar
raspalls durs, abrasius o altres materials que puguin danyar les superfícies.

Desinfecció: Totes les peces fetes de PVC, silicona o policarbonat poden desinfectar
utilitzant desinfectants disponibles al mercat que siguin adequats per a materials plàstics.
S'ha de seguir la informació del fabricant sobre els temps d'exposició i les concentracions
d'aplicació dels desinfectants. Observi també les instruccions de seguretat per al
desinfectant de fabricant.

L’ús d’aquesta mascareta ha de ser personal, individual i intransferible.
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Neteja i desinfecció: Netegeu o desinfecti la màscara després de cada ús.

