FAQ – FRUIT OF THE LOOM
MASKI NA TWARZ

1. Jak działają maski na twarz?
Wiele wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Rządu wskazuje, że zakrycie twarzy jest kluczowym
elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się wirusów i bakterii. Uważa się, że maska na twarz
zapobiega rozprzestrzenianiu się kropelek z dróg oddechowych podczas mówienia, kichania lub kaszlu.
Uważa się, że noszenie maski na twarzy pomaga chronić innych wokół Ciebie, jak również maski
noszone przez innych chronią także Ciebie.
2. Kiedy używać maski na twarz?
Za każdym razem, gdy pojawiasz się w przestrzeni publicznej, w której środki dystansowania
społecznego mogą być trudne, np. sklepy spożywcze, apteki lub transport miejski. Postępuj zgodnie z
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia lub rządowymi zeleceniami.
3. Czy maski z tkaniny różnią się od innych masek?
Tak. Maski z tkaniny wielokrotnego użytku nie są takie same jak maski klasy medycznej (takie jak
respiratory N95) lub inne środki ochrony indywidualnej, które noszą profesjonalni pracownicy służby
zdrowia. Specjalistycznych masek medycznych, masek chirurgicznych i masek oddechowych obecnie
brakuje i należy je zarezerwować dla profesjonalnych pracowników służby zdrowia i osób
udzielających pierwszej pomocy.
4. Z jakiego materiału wykonane są maski na twarz od Fruit of the Loom ?
Maska na twarz od Fruit of the Loom składa się z miękkiego 3-warstwowego materiału i jest
wykonana w 100% z bawełny
5. Czy maski Fruit of the Loom mają różne rozmiary?
Tak, mamy w ofercie maski w rozmiarze S i M dla kobiet, mężczyzn i dzieci.
6. Czy dzieci również mogą nosić te maski?
Tak, rozmiar S jest odpowiedni dla dzieci powyżej 5 roku życia.
7. Ile masek jest w paczce?
W paczce znajduje się pięć masek.
8. Jaka jest główna zaleta maski na twarz od Fruit of the Loom?
Maskę Fruit of the Loom, można prać w wysokiej temperaturze (60 °C), suszyć w suszarce bębnowej i
prasować, co idealnie nadaje się do pielęgnacji masek. Ponadto, oddychalność, przepuszczalność i
filtracja zostały potwierdzone w akredytowanym, niezależnym laboratorium
9. Czy maskę można ozdobić, t.j. nadrukować czy wyhaftować?
Tak, maska Fruit of the Loom oferuje idealną powierzchnię do różnych technik druku i haftu. 3warstwowy materiał zapewnia jeszcze bardziej stabilną podstawę tkaniny do haftu. Ponieważ maska
zakrywa usta i nos, należy zachować ostrożność podczas zdobienia i przestrzegać wszystkich zaleceń i
ostrzeżeń dostawcy materiałów do druku lub haftu.
10. Jak duża jest powierzchnia dekoracyjna maski?
Maska oferuje idealną przestrzeń do dekoracji, t.j. szerokość 12–13 cm oraz głębokość 8–9 cm w
rozmiarze M. W przypadku masek w rozmiarze S zalecana powierzchnia dekoracyjna to
szerokość 10-11 cm i głębokość 7-8 cm. W tych obszarach łatwo można wykonać nadruki i hafty.
11. Jak prawidłowo zakładać i nosić maskę?
1. Umyj ręce mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym
2. Chwyć maskę za pętle na uszy i umieść pętlę wokół każdego ucha
3. Przeciągnij spód maski przez usta i podbródek. Upewnij się, że nos jest zakryty

4. Unikaj dotykania przedniej części maski podczas noszenia
12. Jak prawidłow zdejmować maskę?
1. Umyj ręce mydłem, wodą lub środkiem dezynfekującym
2. Unikaj dotykania przedniej części maski, dotykaj tylko pętli na uszy
3. Przytrzymaj obie pętle, delikatnie unieś i zdejmij maskę
4. Umyj ręce mydłem, wodą lub środkiem dezynfekującym
13. Czy maska jest wielokrotnego użytku?
Tak, maskę można wyprać i użyć ponownie do 10 razy. Postępuj zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi pielęgnacji / prania.
14. Czy maskę można uprać lub jak najlepiej ją wyczyścić?
Tak. Maskę należy rutynowo prać (przed pierwszym użyciem i po każdym zużyciu) i suszyć
maszynowo. Zalecamy pracie maski w 60 ° C, a następnie suszenie w suszarce bębnowej i / lub
prasowanie.

15. Czy można udostępniać maskę?
Ze względów higienicznych, maska jest przeznaczona do użytku przez jedną osobę i nie należy jej
udostępniać.
16. Czy maska jest klasy medycznej lub maską typu PPE (sprzęt ochrony osobistej)?
Nie. Ta maska na twarz nie powinna być używana jako PPE, ani w warunkach chirurgicznych ani
klinicznych.
17. Czy istnieją zagrożenia lub ograniczenia związane z naszymi maskami?
Jak wspomniano w punkcie 16., nasza maska na twarz nie powinna być używana jako PPE, ani w
warunkach chirurgicznych lub klinicznych. Maski na twarz nie należy również stosować, gdy
istnieje ryzyko znacznego narażenia na działanie cieczy lub innych niebezpiecznych płynów dla
ciała. Nie należy również stosować maski na twarz w obecności źródła ciepła o wysokiej
intensywności lub łatwopalnego gazu.
18. Co jeśli ktoś nie może nosić maski z powodów zdrowotnych?
Proszę skorzystać z konstruktywnej opinii i postępować zgodnie z zaleceniami lekarza na temat
noszenia maski na twarz. Jeśli masz chorobę płuc lub serca, trudności w oddychaniu lub
podrażnienie skóry, natychmiast przestań nosić maskę. Jeśli podrażnienie nie ustępuje,
skonsultuj się z lekarzem.

