
MASCARETA DE PROTECCIÓ
(FFP2) + QUIRÚRGICA
Protecció respiratòria segons procediment assistencial o 
temps prolongat de permanència en proximitat de pacient. 
Veure “Infogra�a EPI equip infermer ...”.

Col·locar primer la FFP2 i, per damunt, la quirúrgica. En 
espais comuns, cal canviar la mascareta quirúrgica 
utilitzada en l’assistència.

BARRET QUIRÚRGIC
Recomanat només en cas que el cabell pugui impedir el 
bon ús i retirada dels EPI.

GUANTS
Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix. 
Col·locar cobrint el puny de la bata. Canviar a cada pacient.

DAVANTAL DE PLÀSTIC I MANEGUETS
Si s’escau, per exemple en higiene de pacients. Canviar a 
cada pacient.

ULLERES O PANTALLA FACIAL
Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix. 
Les ulleres o la pantalla sempre es reutilitzen netejant i 
desinfectant amb detergent clorat (hipoclorit sòdic 0,5%). 

BATA NO IMPERMEABLE
Utilitzar només si el procediment assistencial ho requereix. 
En la retirada, per evitar generar aerosols, anar embotint-la 
�ns a capgirar-la.

PREPARACIÓ
PRÈVIA

COL·LOCACIÓ DELS EPI

Retirar tots els objectes 
penjants (rellotges, joies, 
targeta identi�cativa).

Cabell ben recollit, tipus 
monyo pla.

Higiene de mans amb preparat 
de base alcohòlica o aigua i sabó 
neutre.

Calçat adequat i ben 
subjecte al peu.

La bata, els guants, la protecció ocular i el davantal, s’utilitzaran si 
el procediment a realitzar ho requereix: proximitat, risc 
d’esquitxada. Protecció respiratòria (FFP2 +MQ) si el temps de 
permanència prop de pacient és prolongat, si el pacient està 
sense mascareta o el procediment ho indica. Veure “Infogra�a 
equip infermer en l’atenció al pacient no COVID”.

En procediments que generen aerosols (intervencions sobre via 
aèria), s’utilitzaran les proteccions indicades per l’atenció al pacient 
COVID (infogra�a 1).  

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament 
col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.   

Rebutjar la mascareta FFP2/FFP3 si no està íntegra ni seca. Es pot 
guardar plegada i protegida en bossa neta.

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen  
les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, 
excepte que utilitzen guants de neteja reutilitzables. 

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.
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en zones no COVID PROXIMITAT 
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MASCARETA QUIRÚRGICA
Correctament col·locada i ajustada.

BATA NO IMPERMEABLE
Utilitzar només si el procediment assistencial ho 
requereix. 

En la retirada, per evitar generar aerosols, anar 
embotint-la �ns a capgirar-la.

PREPARACIÓ
PRÈVIA

COL·LOCACIÓ DELS EPI

Retirar tots els objectes 
penjants (rellotges, joies, 
targeta identi�cativa).

Cabell ben recollit, tipus 
monyo pla.

Higiene de mans amb preparat 
de base alcohòlica o aigua i sabó 
neutre.

Calçat adequat i ben 
subjecte al peu.

La bata, els guants i la protecció ocular, s’utilitzaran si el 
procediment a realitzar ho requereix. No s’utilitzaran si no hi ha 
contacte directe amb pacient. Protecció respiratòria: Mascareta 
quirúrgica (MQ) si el temps de permanència prop de pacient és 
curt, si el pacient està amb mascareta o si el procediment no 
indica FFP2. Veure “Infogra�a equip infermer en l’atenció al 
pacient no COVID”.

En procediments que generen aerosols (intervencions sobre via 
aèria), s’utilitzaran les proteccions indicades per l’atenció al pacient 
COVID (infogra�a 1).  

Les activitats de neteja i desinfecció de superfícies segueixen  
les mateixes pautes de protecció que les activitats assistencials, 
excepte que utilitzen guants de neteja reutilitzables.

Recordar que les mascaretes han d’estar correctament 
col·locades per aconseguir la protecció respiratòria.   

Cal tenir cura de la col·locació i, sobretot, la retirada dels EPI.

Recordar la importància d’una acurada i freqüent higiene de mans.

Recomanat el recanvi diari de la uniformitat.
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5.2 Activitats assistencials 
en zones no COVID NO PROXIMITAT 
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