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Jak używać maseczek ochronnych wielorazowych,  

a jak jednorazowych? 

Maseczki ochronne przeciwwirusowe - podstawowe informacje odnośnie 

stosowania, najnowsze zalecenia  

Od 16 kwietnia obowiązuje w Polsce konieczność zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Światowa 

Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że taki rodzaj osobistej ochrony może wpłynąć pozytywnie na 

zatrzymanie fali zachorowań na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem.  

Jednocześnie zastrzega, że profesjonalne maski ochronne na twarz, wykonane ze specjalistycznych materiałów, 

posiadające medyczne certyfikaty, powinny być zarezerwowane (ze względu na ich ograniczoną dostępność na 

rynku) dla personelu szpitali.  

Według nowego przepisu wystarczy zasłaniać twarz szalikiem, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem są  

wygodne maseczki wielokrotnego użytku, szyte z dwóch warstw bawełny, niekoniecznie tej certyfikowanej. 

Jak prawidłowo używać maseczek ochronnych - o tym musisz 

wiedzieć!  

Chociaż żadne maski ochronne nie dają całkowitego zabezpieczenia przed nowym patogenem, taka bariera 

pozwala zmniejszyć ryzyko zarażenia siebie i innych osób drogą kropelkową.  

Maseczki ochronne: jak nosić? 
W przypadku zarówno jednorazowych, jak i wielorazowych maseczek ochronnych należy przestrzegać zasad 

ich noszenia w celu uniknięcia zakażenia. Główny Inspektorat Sanitarny wydał instrukcję prawidłowego 

zakładania i zdejmowania jednorazowej maseczki ochronnej. Jak robić to poprawnie? 

 



 

 

W przypadku wielorazowych maseczek ochronnych należy prawidłowo je zdezynfekować, aby nadawały się do 

ponownego założenia. Jak to zrobić? 

Wielorazowe maseczki ochronne: jak dezynfekować? 
 

Po prawidłowym zdjęciu maseczki (patrz wyżej) należy poddać ją dezynfekcji w taki sposób, aby zachowała 

swoje właściwości i jednocześnie pozostała sterylna do następnego założenia. Jak to zrobić? 

 Bawełniane maseczki wielokrotnego użytku po wykorzystaniu należy wyprać w gorącej wodzie. 

Najlepiej dodatkowo zalać je wrzątkiem lub wrzucić do gotującej wody.  

 Po wypraniu można maseczkę wyprasować gorącym żelazkiem.  

 Innym sposobem dezynfekcji maseczki jest włożenie jej do piekarnika nagrzanego do 70 stopni 

Celsjusza na 30 minut. 

 Bawełniane maseczki można także zdezynfekować za pomocą środków antybakteryjnych o zawartości 

minimum 70% alkoholu. 

 

- Podczas noszenia maski unikaj dotykania jej palcami. Nie przesuwaj jej ani nie poprawiaj, jeśli nie jest to 

konieczne. Jeśli przypadkiem dotkniesz przedniej powierzchni maski, natychmiast umyj ręce.  

- Nie zsuwaj maski podczas użytkowania, żeby zjeść czy zapalić papierosa albo podczas rozmowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


