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PROTOCOLO DE LIMPEZA DE SUPERFICIES

1
Desinfectar as mans con

xel ou xabón  e poñer luvas.

3
Limpa as superficies onde 

hai máis contacto cas 
mans.

5
...as billas, tiradores de 

auga da cisterna do 
inodoro...

7
Refuga as luvas e papeis

inmediatamente tras o
seu uso, preferiblemente

nun cubo de lixo pechado.

8
Ao rematar a limpeza

volve desinfectar as mans
con xel ou xabón.

6
...os  tiradores das portas,

as mesas e cadeiras.

4
Os interruptores ou 

varandas...

2
Utiliza papel de limpeza

dun só uso.



A máscara ten que cubrir
boca, nariz e queixo.
Non deben quedar

aberturas polos lados

Evita tocar a máscara
mentres a leves posta

Ao quitala, mantena
afastada de ti e
das superficies.

1

4

Lembra que só coa máscara non te 
protexes da  COVID-19.  Mantente polo 
menos a 2 metros de distancia doutras 
persoas e lava as mans con frecuencia 

e a fondo, aínda levando a máscara 
posta.
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Comproba que a 
parte que ten cor 

está á fronte

Nas máscaras dun 
so uso, localiza o 

bordo ríxido e 
axusta sobre o nariz

Quita a máscara 
desde detrás das 
orellas ou cabeza

Tipos de máscaras

Refuga a máscara inmediatamente 
tras o seu uso, preferiblemente 

nun cubo de lixo pechado. Lava as 
mans despois de refugar a máscara.

Máscara hixiénica cirúrxica dun so uso

Se a túa máscara é para máis 
dun uso, procede segundo as 
instrucións de lavado asociadas 

á mesma.

Máscara lavable de varios usos

PROTOCOLO DE COLOCACIÓN E RETIRADA 
DE MÁSCARA DE PROTECCIÓN PERSOAL

1
Lava as mans antes
de tocar a máscara

2 3
Comproba que non

está rachada nin furada
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PROTOCOLO DE LIMPEZA DE MANS

1
Deposita na palma da man unha 
dose de produto (xel ou xabón) 
suficiente para cubrir todas as 

superficies. Se o produto é xabón, 
as mans deben estar previamente 

humedecidas.

3
Frega a palma da man 

dereita contra o dorso da 
man esquerda entrelazando 

os dedos e viceversa

5
Frega o dorso dos dedos 
dunha man coa palma da 

man oposta, suxeitando os 
dedos, repite o proceso coa 

man contraria.

7
Frega a punta dos dedos da 
man dereita contra a palma 
da man esquerda, facendo 

un movemento de rotación e 
viceversa

8
Se o produto é xabón, debes 
aclarar con auga e secar con 

papel non reutilizable (ou 
similar). Unha vez secas, as 

túas mans son seguras 

6
Frega cun movemento de 

rotación o polgar esquerdo, 
atrapándoo coa palma da 
man dereita e viceversa

4
Frega as palmas das mans 

entre si cos dedos 
entrelazados.

2
Frega as palmas das mans 

entre si.


