Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Μάσκα υψηλής
αναπνευστικής
προστασίας
(π.χ. class 2 or 3
filtering face-piece:
FFP2/FFP3)

Ιατρική μάσκα

©ECDC

1

©ECDC

Τύπος προστασίας
Προστασία του αναπνευστικού:
• Προστατεύει από την εισπνοή σταγονιδίων και μικρών σωματιδίων,
συμπεριλαμβανομένων των αερολυμάτων
• Απαιτεί δοκιμασία για την καλή εφαρμογή της (fit-testing)
• Χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από εργαζομένους στον τομέα της υγείας,
ιδίως κατά τη διάρκεια των διαδικασιών παραγωγής αερολυμάτων

Προστασία του αναπνευστικού:
• Προστατεύει τον χρήστη από πιθανά μολυσματικά σταγονίδια του
αναπνευστικού στο περιβάλλον
• Προστατεύει από τα εκπνεόμενα σταγονίδια όταν φοριούνται από ασθενείς
• Δεν απαιτεί δοκιμασία για την καλή εφαρμογή της (fit-testing)

Προστασία ματιών:
• Αποτρέπει την έκθεση του βλεννογόνου στον ιό
• Πρέπει να ταιριάζει με τα περιγράμματα του προσώπου του χρήστη και να
είναι συμβατό με τη μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας

Γυαλιά (ή ασπίδα
προσώπου)
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Προστασία σώματος:
• Αποτρέπει τη μόλυνση του σώματος
• Μπορεί να είναι μη αποστειρωμένη (εκτός εάν χρησιμοποιείται σε
αποστειρωμένο περιβάλλον, π.χ. χειρουργείο)
• Εάν δεν είναι διαθέσιμη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί πλαστική ποδιά μιας
χρήσης που φοριέται πάνω από μη αδιάβροχη ρόμπα

Aδιάβροχη ρόμπα
μιας χρήσης με
μακριά μανίκια
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Προστασία χεριών:
• Τα γάντια έχουν διαφορετικές υφές, υλικά, χρώματα, ποιότητες και πάχος

Γάντια μίας χρήσης
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Μη-ιατρική μάσκα(2
(ή μάσκες
«κοινότητας»)

• Συγκρατεί τα σταγονίδια του αναπνευστικού του ατόμου που φοράει τη μάσκα.
• Δεν μπορεί να θεωρηθεί προστατευτικό μέτρο του ιατρικού και του

•

νοσηλευτικού προσωπικού έναντι του COVID-19. Σε περίπτωση σοβαρών
ελλείψεων ΜΑΠ και εάν δεν διατίθενται ιατρικές μάσκες, οι μάσκες υφασμάτων
προτείνονται ως έσχατη λύση για το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό
Να μην χρησιμοποιείται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας

1 Ιατρική μάσκα προσώπου (γνωστή και εως χειρουργική ή μάσκα για λοιπές ιατρικές διαδικασίες): ιατρική

συσκευή που καλύπτει το στόμα, τη μύτη και το
πηγούνι εξασφαλίζοντας ένα φράγμα που περιορίζει τη μετάβαση ενός μολυσματικού παράγοντα μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου και του
ασθενούς. Χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για να αποτρέψουν τα μεγάλα αναπνευστικά σταγονίδια
και τους παφλασμούς να φτάσουν στο στόμα και τη μύτη του χρήστη και να βοηθήσουν στη μείωση και / ή τον έλεγχο στην πηγή της εξάπλωσης μεγάλων
αναπνευστικών σταγονιδίων από το άτομο που φορά τη μάσκα προσώπου. Η ιατρική μάσκα προσώπου συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται
στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 14683: 2014.
2
Μη ιατρικές μάσκες προσώπου (ή μάσκες «κοινότητας»): περιλαμβάνουν διάφορες μορφές αυτοδημιούργιων ή εμπορικών μασκών ή καλύμματα
προσώπου από ύφασμα, άλλα υφάσματα ή άλλα υλικά όπως χαρτί. Δεν είναι τυποποιημένα και δεν προορίζονται για χρήση σε χώρους υγειονομικής
περίθαλψης ή από επαγγελματίες υγείας (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Χρήση μάσκας προσώπου στην κοινότητα. Στοκχόλμη:
ECDC; 2020.) https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-use-face-masks-community.pdf

