ROUŠKY A RESPIRÁTORY
správné a nouzové postupy během pandemie

Základní rouška
papírová nebo doma ušitá

Respirátor bez výdechového
ventilu

Respirátor s výdechových
ventilem

Ochrana uživatele
Uživatel je chráněn před nákazou
nedostatečně, nebezpečné je zejména
vnikání vzduchu kolem roušky. Částečně
zachytává kapénky od lidí bez masek.

Ochrana uživatele
Pokud je použita třída FFP2/3 je uživatel
chráněn před bakteriemi a viry. Důležité
je správné nasazení s vyloučením
průniku vzduchu kolem masky.

Ochrana uživatele
Pokud je použita třída FFP2/3 je uživatel
chráněn před bakteriemi a viry. Důležité
je správné nasazení s vyloučením
průniku vzduchu kolem masky.

Ochrana okolí
Šíření virů a kapének s viry má
prokazatelný účinek v rámci šíření viru ve
společnos . Viry přenašečů ulpívají v
roušce a epidemie se zpomaluje.

Ochrana okolí
Okolí je velmi dobře chráněno před
nákazou pokud takový respirátor
používá přenašeč viru. Všechen
vydechovaný vzduch je účinně ﬁltrován.

Ochrana okolí
Okolí není chráněno před nákazou.
Vzduch vydechovaný ven lkem není
ﬁltrován a může být zdrojem infekce
nebo šíření kapének do okolí.

Sanitace a sterilizace respirátoru a roušky
Doba přeži viru a jeho schopnost nakazit někoho dále je dle studií*²
různá. Nejdelší přeži má virus na papíru při vlhkém ﬁltru a to až 24
hodin. Doba ulpívání na plastu je do 24 hodin.

Nošením respirátoru s výdechovým
ven lem můžete šířit virus
i nevědomky dále.

Výdechový ven l je dobré
překrýt i domácí rouškou.

Kolik roušky zachytí*
Byly provedeny studie účinnos roušek a
zachycení aerosolu z vydechovaného vzduchu.
Sáček z vysavače 97% čás c (x klade odpor)
Papírová kuchyňská utěrka 83%
Bavlna a plátno 70%
Hedvábný šátek 56%

Respirátory dle EN 149
FFP1-3 + doplněk D značí pro max 8 hodin,
R je vhodný pro opakované použi .
FFP1 může propus t až 20% aerosolu.
FFP2 může propus t až 6% aerosolu.
FFP3 může propus t až 1% aerosolu.
Neevropské označení N95 bez CE odpovídá
minimálně ekvivalentu FFP2 (5% aerosolu).

?

Nechat odležet

Vyprat

Mikrovlnka

Ano, pokud necháte odležet více
než 24 hodin, teore cky ulpěný
virus vyschne. Bakterie však
přežijí déle a roušky/respirátory
mohou po čase zapáchat.

Odmašťovadla a detergenty spolu
s teplou vodou virus zničí.
Pokud tex lní roušku přežehlíte,
zabijete i další bakterie z pračky.
Nelze ale prát respirátory FFP.

Respirátor a rouška mohou začít
hořet, kovové čás budou jiskřit.
Vyšší teplota materiál respirátoru
poškodí. Tex lní roušku navlhčete
a ohřejte 2 min na max. výkon.

Teplo ?

Slunce a UV záření

Dezinfekce

Teplo vir ničí. Fénem ale určitě
ne, jen byste jej roznesli z
povrchu. Přežehlení je možné dle
materiálu. Dle studie je možné
mnohé respirátory tepelně ošetřit
85°C i 50x bez ztráty funkcí na
30min. 60°C na 60min

Slunce a teplo a sluneční UV
urychlí vyschnu roušky,
prostředek nechejte beztak den
odležet bez doteku.
UVC sterilizace speciální silnou
germicidní lampou je možná. Po
30 minutách je virus zničen.*³

Alkohol 70% - 60s. Peroxid
vodíku 3% - 3 min. Nechat
uschnout. Savo a prostředky na
bázi chloru - málo účinné, je ?
nutná vysoká koncentrace po
dlouhou dobu. Jiné prostředky dle
udání výrobce rozprášit a vysušit.

Doporučení WHO pro použití roušky jsou:
1. Před nasazením roušky si umyjte ruce vodou a mýdlem nebo alespoň
alkoholovou dezinfekcí, kterou již neoplachujete.
2. Roušku nasaďte tak, aby maximálně kryla obličej a nebyly kolem
mezery.
3. Roušky se nedotýkejte. Pokud se zvenku dotknete, znovu si musíte důkladně umýt
ruce.
4. Rouška je po 2-3 hodinách vlhká a bude třeba ji vyměnit. Nejdéle se používá 8
hodin jako respirátor.
5. Rouška se sundává vždycky zezadu. Je potřeba ji chytnout za gumičky, papírové
čás vepředu se člověk neměl dotýkat. Vyhoďte ji do koše s víkem a plastovým
sáčkem k běžnému komunálnímu odpadu. Sáček pak stáhněte, likvidujte v kontejneru.
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