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- 

- 

Włoskie wademekum zastosowania masek 
podczas opieki nad pacjentem  
zarażonym wirusem COVID-19 

 

Jak najlepiej wykorzystać maski na naszym terytorium: 
 
 
 

Ze względu na trudność w ich pozyskaniu, w oczekiwaniu na dostępne dla 
wszystkich dostawy, zalecamy korzystanie z masek i dokonywanie wyborów 
według następujących priorytetów: 

 
- FFP3 (z zaworem wydechowym) SZPITALE oddziały intensywnej 

terapii, 
(ponieważ mają kontakt z pacjentami, którzy na pewno są zarażeni). 

- FFP2 (z zaworem wydechowym) RATOWNICY (ponieważ mają kontakt z osobami 

i/lub pacjentami potencjalnie zarażonymi). 

FFP2 (BEZ zaworu) SIŁY PORZĄDKOWE, wyłącznie w przypadku zagrożenia 

i pomocy Służbom Ratunkowym (ponieważ służby muszą być chronione, ale nie mogą 

ryzykować wzajemnego zarażenia) 

FFP2 (BEZ zaworu) LEKARZE rodzinni i LEKARZE DYŻURNI. Alternatywnie 

z zaworem (ale należy pamiętać, że zawór jest pomocny dla tych, którzy są zmuszeni 

używać masek przez DŁUŻSZY CZAS w obecności PACJENTA POTENCJALNIE CHOREGO); 

lekarze będą mogli stosować maskę chirurgiczną na maskę FFP2 z zaworem, aby 

ograniczyć rozprzestrzenianie się treści wydechowej z zaworu. 

MASKI CHIRURGICZNE lub WYKONANE W DOMU powinny być stosowane przez: 

wszystkie OSOBY PRZEMIESZCZAJĄCE SIĘ, wszystkie OSOBY PRACUJĄCE lub ZMUSZONE 

DO PRACY, SŁUŻBY PORZĄDKOWE, biura otwarte dla petentów, osoby odpowiedzialne 

za sprzedaż artykułów żywnościowych, a w każdym razie wszystkie osoby lub pracownicy 

przemieszczający się (przypominamy LUDNOŚCI, że ZALECA SIĘ ZOSTANIE W DOMU). 

 
W przypadku personelu szpitalnego, pielęgniarek i/lub lekarzy, gdy nie pozostają na oddziale, może być zalecane 

stosowanie masek chirurgicznych (lub, jeśli są dostępne, FFP2 lub FFP3, ale bez zaworu lub w połączeniu z MASKĄ 

chirurgiczną przed ZAWOREM) w celu maksymalnego zminimalizowania ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ zakażenia. 

 

- 
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UWAGA: 
KTO NIE MOŻE stosować FFP2 i FFP3 z zaworem 

Należy wiedzieć, że: 
z ZAWORU maski wydobywa się wydychane powietrze (co jest 
równoznaczne z ROZPRZESTRZENIANIEM się możliwego zarażenia, 
czyli jak w przypadku braki maski): 
 
 - Kategorycznie nie są zalecane dla ludności, która zarażałaby się wzajemnie. 

- Nie są one również zalecane dla Służb Porządkowych, które zmuszone są do 

bliskiego kontaktu ze współpracownikami, zarażaliby się wzajemnie. 

- Nie są one również zalecane dla wszystkich działów spożywczych i sklepów ze świeżą 
żywnością. 

- Nie są zalecane dla biur otwartych dla petentów, zarażaliby się wzajemnie. 

 

 

 

KTO POWINIEN stosować FFP2 i FFP3 z zaworem: 

 
- Szpitale Oddziały INTENSYWNEJ TERAPII i CHORÓB ZAKAŹNYCH 

- SŁUŻBY RATUNKOWE 118, ZIELONY KRZYŻ, CZERWONY KRZYŻ, lub podobne. 

(Przyjmuje się, że te kategorie będą miały kontakt z osobami lub pacjentami, 
którzy Z PEWNOŚCIĄ SĄ ZARAŻENI), które wykonują pracę fizyczną i/lub muszą 
stosować maski przez długi czas. 

 
 

 

KTO POWINIEN stosować FFP2 i FFP3 bez zaworu: 
 

- SŁUŻBY PORZĄDKOWE, stosują je tylko i wyłącznie podczas interwencji 
w nagłych wypadkach lub w trakcie pomocy służbom ratunkowym, 
w połączeniu z JEDNORAZOWYMI OKULARAMI I RĘKAWICZKAMI. 
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W SKRÓCIE: 

 

OBYWATELE nie mogą stosować masek Z ZAWOREM, ponieważ może to 

powodować rozprzestrzenianie się zakażenia. 

 
– Osoby odpowiedzialne za sprzedaż NIE mogą stosować MASEK 

Z ZAWOREM, ponieważ mogą powodować rozprzestrzenianie się 

zakażenia. 

 
– OSOBY TE muszą używać masek BEZ ZAWORU lub CHIRURGICZNYCH, 

albo domowej roboty z ciężkich tkanin, które wchłaniają wydech i wilgoć, 

zatrzymując ją i nie uwalniając. 

 

 

 


