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MULTUMIRI 

Standardizarea este o activitate de interes general pentru care se urmărește furnizarea de documente 

referință elaborată prin consens de toate părțile interesate, referitoare la reguli, caracteristici, recomandări 

sau exemple de bune practici referitoare la produse, servicii, metode, procese sau organizații. Aceste 

standarde au fost elaborate la inițiativa AFNOR, în conformitate cu misiunea sa de interes General. 

Reamintim că aceste specificații au fost produse, fără întâlnire fizică, în perioada de izolare național, în 

termen de o săptămână, la scurt timp după calificarea OMS de COVID-19 în OMS ca o pandemie. Acest 

depozit constituie o lucrare aprofundată, dezvoltată într-o situație de urgență, deschis și împărtășit de un 

număr mare de actori, implicând colaborarea mai mult de 150 de experți. 

Acest document va fi împărtășit cu omologii noștri străini, vorbitori francezi sau nu, în cadrul Comunitatea 

internațională ISO, mobilizată pe deplin împotriva pandemiei. Vreau să le mulțumesc tuturor colaboratorilor, 

care au oferit tot ce au mai bun eforturi, în special echipa editorială, condusă de Ewa MESSAOUDI 

(HONEYWELL Produse de siguranță respiratorie și președinte AFNOR / S76A „Dispozitive de protecție 

respirator ”), compus din Rim CHAOUY, Christian MAYEUR, Rémi REUSS și Matthis ROUSSEL (AFNOR) 

și, în sfârșit, Laurent HOUILLON (BNITH / IFTH), precum și Olivier VILA COBARSI (APAVE Sud Europe), 

pentru contribuțiile lor înțelepte. În cele din urmă, mulțumesc CD, DF, DM și YM, pentru asistența lor 

prețioasă. 

 

  

 

  



 

Prefață 

Dispozitivul „mască barieră” este destinat să completeze gesturile de barieră și regulile de 

distanțarea socială. Este destinat publicului larg și în special oricărei persoane sănătoase sau 

asimptomatice. 

 

Masca barieră nu exonerează utilizatorul de aplicarea sistematică a gesturilor barierele, care 

sunt esențiale, precum și regulile de distanțare socială care vizează combaterea infecției virale. 

 

Acest dispozitiv nu este destinat utilizării îngrijitorilor în contact cu pacienții. Măștile de filtrare de 

tip FFP2 și măștile de uz medical (sau chirurgical) sunt destinate a fi folosit și rezervat 

personalului medical. 

 

Acest dispozitiv nu este nici un dispozitiv medical în sensul Regulamentului UE / 2017/745 și 

nici echipament pentru protecție personală în sensul Regulamentului UE / 2016/425. 

 

Acest document beneficiază de protecția dispozițiilor din cartea 1 a Codului proprietății 

Intelectual legat de proprietatea literară și artistică. Orice reproducere sub orice formă este fie o 

încălcare și orice încălcare este o infracțiune. 

 

Acest document nu a fost supus procedurii de omologare și nu poate fi, în niciun caz 

asimilat unui standard francez. Dacă regulamentul nu prevede altfel, utilizarea sa este totală 

voluntar și este publicat în colecția de documente de standardizare sub statutul AFNOR- 

SPEC. 

 

Acest document poate evolua în conținutul său, precum și în forma sa. Acest lucru este de a 

corecta posibile erori sau inexactități și, desigur, pentru a face îmbunătățiri in baza feedback-

ului care va ajunge la AFNOR. Prin urmare, cititorul este încurajat să citească revizuirea 

documentelor, consultați periodic versiunile disponibile pe site-ul web AFNOR, precum și site-ul 

AFNOR în sine, care va completa util conținutul acestui document. 

 

Pentru mai multe informații : https://bit.ly/MasquesBarrieres 

Descărcați cea mai recentă versiune a documentului AFNOR Spec - Măști Barriera 

 

   



 

Capitolul 1. Domeniu de aplicare 
O masca barieră este destinată folosirii persoanelor sănătoase care nu prezintă simptome 

clinice de infectie virala și care nu au fost în contact cu persoane prezentand astfel de 

simptome. 

Folosirea este limitata la o jumătate de zi și constituie o barieră de protecție improtriva unei 

eventuale penetrai virale in zona bucală și a nasului utilizatorului. De altfel, masca protejează 

împotriva contactului mainilor cu această zonă. 

Folosirea mastii este indicată de exemplu, persoanei care părăsește domiciliul pentru a merge 

către locul de activitate profesională, pentru a efectua cumparaturi de prima necesitate în 

locurile autorizate. 

IMPORTANT: Masca de barieră nu este supusă evaluării conformității de către organismele sau 

laboratoarele notificate. Proiectarea sa în conformitate cu regulile tehnicii, fabricarea să și 

controlul calității producției rămâne responsabilitatea producătorului. 

IMPORTANT: Producătorul este autorizat să efectueze teste de verificare și validare în cadrul 

companiei sale sau în colaborare cu un laborator de testare care are mijloacele de testare 

adecvate.. 

IMPORTANT Se atrage atenția asupra faptului că masca de barieră va avea eficiență maximă 

dacă este purtată în contact direct cu pielea goală. Acest document nu se aplică 

semifabricatelor de filtrare utilizate ca dispozitive de protecție respiratorie împotriva particulelor, 

acoperite de NF EN 149: 2006 + A1: 2009, sau măștilor de uz medical, acoperite de NF EN 

14683+ AC: 2019. 

AVERTISMENT Masca de barieră nu exonerează utilizatorul de aplicarea gesturilor de barieră 

completate de măsura distanțării sociale care sunt esențiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2. Termeni și definiții 

 



 

În sensul acestui document, se aplică următorii termeni și definiții 

 

2.1 Aer expirat 

Utilizatorul a expirat aer 

 

2.2 Aerul inhalat 

Aerul respirat de utilizator 

 

2.3 Set de legare 

Dispozitiv pentru menținerea unei măști de barieră pe cap 

 

2.4 Mască barieră 

Față care acoperă gura, nasul și bărbia echipată cu un set de legare 

 

2.5 Rezistență respiratorie 

Rezistența unei măști de barieră la fluxul de aer inhalat (rezistență inspiratorie) sau expirată 

(rezistență expirator) 

 

2.6 Supapă de expirare 

Supapă anti-retur care permite evacuarea aerului expirat din piesa de față 

 

2.7 Supapă de inspirație 

Supapa anti-retur care permite gazului respirabil să intre în fațetă și să prevină aerul 

expirat să iasă prin inspirație  



 

Capitol 3. Descriere 

O mască de barieră acoperă nasul, gura și bărbia (zona de protecție a se vedea figura 1) și nu 

nu trebuie să aibă supape de inspirație și / sau expirator.  

 

 
Figura 1: Zonele de protectie  

 

Masca barieră este o monocapa sau un compozit multistrat confecționat din țesături (nețesute, 

țesături, tricotat) cu sau fără film. Are un dispozitiv de reglare pe capul utilizatorului (set de 

flanșe). 

 

Acesta trebuie să poată fi ajustat strâns pe nas, obraji și bărbia persoanei care îl poartă 

pentru a asigura o sigilare suficientă împotriva atmosferei ambientale de pe fața utilizatorului, 

când pielea lui este uscată sau umedă și când își mișcă capul. 

 

Aerul inhalat intră în mare parte prin masca barieră prin monocapa sau un compozit multistrat și 

ajunge direct în regiunea nasului și a gurii. Aerul expirat este respins prin intermediul aceeași 

cale direct în atmosfera ambientală. 

 

Masca de barieră poate avea forme și structuri diferite, așa cum este descris la punctul 8. 

 

 

Capitolul 4. Denumire 

Măștile barieră COVID-19 care îndeplinesc cerințele acestui document trebuie sa fie desemnate 

după cum urmează: Masca de bariera AFNOR SPEC S76-001: 2020 

 

 

 

  



 

Capitolul 5. Cerințe  

 

5.1 Cerințe generale  

 

5.1.1 Inspecția vizuală: Trebuie efectuată inspecția vizuală a măștii sau a componentelor 

acesteia, precum și verificarea documentelor tehnice corespunzătoare. 

 

5.1.2 Dimensiuni: masca trebuie dimensionată pentru a corespunde morfologiei medii a 

populației franceze țintă. Dimensiunile propuse se bazează pe anumite date antropometrice din 

ISO / TS 16976-2: 2015 "Echipament de protecție respiratorie - factori umani - Partea 2: 

Antropometrie". 

 

 
5.1.3 Ambalaj: Măștile de barieră trebuie ambalate astfel încât să fie protejate de deteriorarea 

mecanică și contaminare înainte de utilizare. Ambalajele individuale sau de grup rămân la 

latitudinea producătorului. 

 

5.1.4 Materiale: Materialele utilizate trebuie să fie rezistente la manipulare și uzură, așa cum 

este indicat de producător. O listă de materiale recomandate pentru fabricarea măștilor de 

barieră poate fi găsită în Anexa A.  

 

5.1.5 Curățare și uscare: Masca este proiectată să fie reutilizabilă, materialele folosite trebuie 

să reziste la produsele și metodele de curățare și uscare specificate la punctele 5.2.1 sau 5.3.1. 

Testul descris la 6.1.1. trebuie efectuat după fiecare ciclu de spălare. Dacă se detectează o 

deteriorare a măștii de barieră (mai puțin ajustarea, deformarea, uzura etc.) după un ciclu de 

spălare, masca de barieră este considerată neconformă. 

 

5.1.6 Suprafața pieselor de asamblare: Părțile de mască de barieră susceptibile de a intra în 

contact cu utilizatorul trebuie să fie lipsite de margini ascuțite și pete (bavure???) 

 

5.1.7 Penetrarea compozitului cu un strat sau mai multe straturi: Pătrunderea măștii de 

barieră trebuie, să aibă o capacitate de filtrare de 70% pentru particule solide sau pentru 

particule lichide de mărimea indicată mai jos. Eficiența de retenție se aplică măștilor care au 

suferit numărul de spălări indicate de producător. Testarea trebuie să fie efectuată în 

conformitate cu 6.2.2. Cerințele speciale pentru îmbrăcăminte artizanală sunt descrise la 

punctul 5.3.2. 



 

 

 Particule solide Particule lichide 

Metoda de testare EN 13274-7, paragraful 6 
Metoda de testare a clorurii 
de sodiu 

EN 13274-7, paragraful 7 
Metoda de testare cu ulei de 
parafină 

Nota  Spectrul dimensiunilor particulelor poate fi extins până la o 
limită de 3 μm. 

 

 

5.1.8 Siguranța împotriva pielii și a aerului inhalat: Materialele care pot intra în contact cu 

pielea utilizatorului nu trebuie să prezinte riscuri cunoscute de iritație sau efecte adverse asupra 

sănătății. Materialele care pot degaja substanțe iritante în aerul inhalat nu trebuie să constituie 

un pericol sau o problemă pentru utilizator. Testarea trebuie efectuată în conformitate cu 6.1.1. 

 

5.1.9 Elastice laterale: Setul de elastice laterale trebuie proiectat astfel încât masca de barieră 

să poată fi plasată și îndepărtată cu ușurință. Trebuie să fie suficient de puternic pentru a 

menține masca de barieră în loc, pentru a evita strângerea excesivă și disconfortul în timpul 

purtării. Setul de elastice poate înconjura capul sau urechile utilizatorului. Poate fi realizată 

folosind o bandă elastică sau o legătură părtinitoare sau un alt tip de țesătură, fixată pe 

monostrat sau compozitul multistrat. Poate fi cusută sau sudată. Sunt permise alte mijloace de 

atașament. 

 

NOTĂ Utilizarea de capse poate reprezenta un pericol sau o problemă pentru utilizator. 

Încercarea trebuie efectuată în conformitate cu 6.1.1. și 6.1.2. (precum și 6.2.3. pentru producția 

în masă). 

 

5.1.10 Rezistența respiratorie: Materialul folosit pentru masca de barieră nu trebuie să aibă o 

rezistență la inspirație care să depășească următoarele limite: 

 

1. Metoda 1: De spus de către experți urmând specificațiile tehnice pentru monostrat sau 

compozitul multistrat: 

● Presiunea de rezistență la pulverizare de 160 mbar; 

● Presiunea diferențială a materialului utilizat nu trebuie să fie mai mare de 0,6 

mbar  

 

2. Metoda 2: Test dinamic la flux sinusoidal 

● Rezistența la inspirație: 2,4 mbar; 

● Rezistența la expirare: 3 mbar. sau 

 

3. Metoda 3: Test de debit constant 

● Rezistența la inspirație: 2,4 mbar; 

● Rezistența la expirare: 3 mbar. 



 

Încercarea trebuie să fie efectuată în conformitate cu 6.2.4. Cerințele speciale pentru 

îmbrăcăminte artizanală sunt descrise la punctul 5.3.3. 

 

5.2 Cerințe pentru fabricarea în serie  

 

5.2.1 Curățare și uscare: Se recomandă ca masca de barieră să reziste la cel puțin 5 cicluri de 

spălare. Ciclul complet de spălare trebuie să fie de minimum 30 minute (spălătorie sau altul), cu 

o temperatură de spălare de 60° C și produse profesionale. A se vedea recomandările detaliate 

la punctul 9.4. 

 

5.3 Cerințe pentru producția artizanală 

 

5.3.1 Curățare și uscare: Masca de barieră este proiectată pentru a fi reutilizabilă, materialele 

folosite trebuie să reziste la produsele și metodele de curățare specificate de producătorul 

monostratului și compozitului multistrat. Nu se recomandă utilizarea unor produse specifice 

decât detergentul obișnuit, fără a se asigura mai întâi non-toxicitatea lor prin reziduurile inhalate 

și utilizarea lor nu degradează materialele. Ciclul complet de spălare (udare, spălare, clătire) 

trebuie să fie de cel puțin 30 de minute cu o temperatură de spălare de 60 ° C. A se vedea 

recomandările detaliate la punctul 9.4. 

 

5.3.2 Penetrarea compozitului cu un strat sau mai multe straturi: Pentru a garanta cerința 

de penetrare a monostratului sau a compozitului multistrat, masca de barieră trebuie să fie 

compusă dintr-unul dintre straturi sau din compozitele multistrat prezentate în anexa A.  

 

5.3.3 Rezistența respiratorie: Pentru a garanta cerința de rezistență respiratorie, masca de 

barieră trebuie să fie compusă din unul dintre monostraturi sau din compozitele multistrat 

prezentate în anexa A.   



 

Capitol 6. Metode de testare 

6.1 Prezentare generală 

6.1.1. Inspecție vizuală 

Inspecția vizuală este realizată de producător sau laboratorul de testare pe eșantioane în stare 

nouă. 

6.1.2. Încercare de rezistență la distrugerea flanșei 

Verificarea rezistenței setate a flanșelor se face prin punerea și îndepărtarea măștii barieră de 5 

ori. Testele speciale pentru producția în masă sunt descrise la punctul 6.2.3. 

 

6.2 Metode de testare specifice pentru producția în masă 

6.2.1. Prezentare generală 

O listă de laboratoare capabile să testeze masca de barieră poate fi găsită în apendicele B. 

Se bazează metodele de testare destinate validării performanțelor măștilor de barieră, 

în special, privind metodele existente și echipamentele de testare disponibile în Franța. 

 

6.2.2. Test de penetrare compozit cu mai multe straturi sau multistrat 

 

Validarea materialului poate fi realizată conform următoarelor cerințe de: 

- EN 13274-7: 2019 pe 3 probe după numărul de spălări recomandate de producătorul 

aparatului masca; 

- Conform protocolului de testare al Direcției Generale de Armament (DGA) pe 3 probe 

după numărul de spălare recomandat de producătorul de măști; 

- Spune de experți urmând specificațiile tehnice ale monostratului sau compozitului 

multistrat. 

 

Testele sunt efectuate fie cu un flux de aerosol NaCl (particule solide), fie parafină (particule 

lichide) cu probele care au suferit numărul de spălări recomandate de către producător. 

 

6.2.3. Încercare de rezistență la distrugerea flanșei 

Verificarea rezistenței setate a flanșelor se face pe 3 subiecți de încercare minim 

morfologii diferite. 

 

6.2.4. Test de rezistență respiratorie 

Rezistența respiratorie este verificată, pentru metoda 2, pe o mașină de respirație 

setat la 30 l / min (20 x 1,5) l / min. Rezistența respiratorie este verificată, pentru metoda 3, 

pentru un flux constant de 160 l / min.  



 

Capitol 7. Fișă de marcare și informații 

 

Măștile barieră trebuie să fie marcate clar și durabil pe ambalajul cel mai mic disponibil 

comercializabil sau trebuie să fie lizibil prin ambalaj dacă este transparent. 

 

a / Denumirea, marca comercială sau orice alt mijloc de identificare a producătorului sau al 

furnizorului. 

b / numărul acestui document și denumirea vizibilă "mască barieră". 

c / Durata de folosire recomandată pentru masca barieră. 

d / Instrucțiunile de întreținere (numărul de spalari, modul de spălare și uscare). 

e / Următoarea instrucțiune: „Acest dispozitiv nu este un dispozitiv medical în sensul 

Regulamentelor UE / 2017/745 (măști chirurgicale) și nici echipament individual de protecție în 

sensul Regulamentul UE / 2016/425 (măști de filtrare tip FFP2). " 

f / Pictograma instalării măștii de barieră care poate înlocui manualul de informații. 

 

 

Figura 3:  Instrucțiuni de instalare a măștii barieră 

 

 

  



 

Capitol 8. Crearea unei măști de barieră 

 

8.1 Prezentare generală 

Dimensiunile și forma părților compozitului cu mai multe straturi sau multistrat trebuie să fie 

proiectat astfel încât la sfârșitul asamblării cu setul de flanșe (și, eventual, cu bara nazal), 

masca de barieră poate fi ajustată la morfologia utilizatorului. 

 

Asamblarea pieselor pot fi realizate prin sudare cu ultrasunete sau prin cusături. 

 

În timpul pregătirii, trebuie controlate condițiile igienice pentru a reduce riscurile 

contaminare. Condițiile de igienă rămân la latitudinea producătorului. 

 

Ambalarea trebuie urmată de curățarea măștilor de barieră înainte de ambalare 

și înainte de utilizare. 

 

Un exemplu de mască de barieră de tip „duckbill” este prezentat în 8.2. Un exemplu de mască 

Bariera „pliată” este dată la punctul 8.3. 

 

Exemple de modele la scară 1: 1 (gata de imprimare sau tăiere) sunt disponibile pe site: 

https://bit.ly/MasquesBarrieres  

 

8.2 Mască de barieră de tip „Bot de rață” 

 

8.2.1. Dimensiuni 

8.2.1.1. Monocapa sau compus multistrat 

Se recomandă utilizarea următoarei dimensiuni pentru monocapa sau compozit 

multistrat de mască de barieră tip „Bot de rață”: 

https://bit.ly/MasquesBarrieres


 

 
Figura 4: Dimensionnement de la monocouche ou du composite multicouche 

 

8.2.1.2. Set de legare 

Se recomandă utilizarea următoarei dimensiuni pentru setul de legare ale măștii barieră. 

tip bot de rață: 

 

     Un elastic suplu  

 
O banda textila  

 
Figuira 5: Dimensiuni set de legare masca “bot de rață” 

8.2.2 Procedură 



 

Pentru a face o mască de barieră de tip „duckbill”, se recomandă să urmați pașii următori. 

Tipurile de puncte descrise pentru producția în masă respectă standardul NF ISO 4915: 2015. 

 

 Materialul necesar 

a) Pregătiți bucata de monostrat sau bucățile de compozit 
multistrat, astfel cum este indicat la punctul 8.2.1.1; 

Industriale: Masă de tăiat 
Artizanat: Foarfece 

b) Constituer, éventuellement, le composite multicouche ;  

c) Faceți o pre-cusătură) în jurul întregului 1 cm de margini;

 
 

Industrial: punctele 301 sau 
401 sau 
504 
 
Artizanat: mașină de cusut plat, 
cusătură dreaptă sau zig-zag 

d) Tiviti cele 2 margini lungi, deci a avea tivul spre interior; 
Industriale: punctele 301 sau 401 

 
   
 

Artizanat: mașină de cusut plat, 
cusătură dreaptă 

e) Pliați de-a lungul liniei de pliere, loc împotriva locului (afară 
contra afară) și înțepătură margini. Întoarcere; 

 

Industriale: punctele 301 sau 
401 sau 
504 
Artizanat: mașină de cusut plat, 
cusătură dreaptă 

f) Pregătiți un set de legare (două elastice flexibile sau două benzi 
textil) conform indicațiilor de la punctul 8.2.1.2 

 

g) Asamblați setul de bretele pe măști; 
 
Pe mască, pliați în jos punctul format la 
nivelul punctului D (vezi modelul) din interiorul masca. Glisați 

Industrial: ultra-sunet (sistem 
cu tip roată continuă) 
punctul 301 
 



 

elasticul sub vârf. Fix vârful prin cusut (paralel cu elasticul) 
sau sudura.  
 
Repetați aceeași operație cu celălalt punct din punctul D '(vezi 
tipar). Asamblați (sau legați) cele 2 capete de elastice sau textil. 
Fixat așa, elasticul poate aluneca 
 
 

Lucrate manual: mașină de 
cusut plat, cusătură dreaptă 

 

 

 
Figura 6: Exemplu de masca bariera tip « Bot de rata » 

 

  



 

8.3 Mască de barieră “pliuri” 

8.3.1. Dimensiuni 

8.3.1.1. Monocapa sau compus multistrat 

Se recomandă utilizarea următoarei dimensiuni pentru monocapa sau compozit multistrat de 

mască barieră „pliată”: 

 
Figura 7: Masca bariera tip “pliuri” 

 

Masca din țesătură poate fi realizată și folosind diferite modele bucăți asamblate prin cusături. 

 

8.3.1.2. Set de legare 

Se recomandă utilizarea următoarei dimensiuni pentru setul de legare ale măștii barieră "tip 

pliuri": 

 

 
Figura 8: Dimensiuni set de legare 

 

8.3.2 Procedură 



 

Pentru a realiza o mască barieră „pliată”, se recomandă să urmați pașii următori. Tipuri pașilor 

descriși pentru producția în masă respectă standardul NF ISO 4915: 2015. 

 

 Materialul necesar 

a) Pregătiți bucata de monostrat sau bucăți de compozit 
multistrat, astfel cum este indicat la punctul 8.3.1.1; 
 
 
 
 

Industriale: Masă de tăiat 
Artizanat: Foarfece 

b) constituind posibil compozitul multistrat;   

c)  Faceți o pre-cusătură) în jurul întregului 1 cm de 
margini; 

 

Industriale: punctele 301 sau 
401 sau 
504 
Lucrate manual: mașină de 
cusut plat, 
cusătură dreaptă sau zig-zag 

d) Trageți partea superioară și inferioară a mastii barieră prin 
pliere a Tiv de 1,2 cm în interior; 

 

 

Industriale: punctele 301 sau 
401 
Lucrate manual: mașină de 
cusut plat, 
cusătură dreaptă 

e)  Cusuti pliurile prin plierea A1 peste A2 apoi B1 peste B2 
pentru prima muchie; 

 
f) Cusuti pliurile prin plierea A1 peste A2 apoi B1 peste B2 

pentru a doua muchie; 

Industrial: punctele 301 sau 
401 
 
Artizanat: mașină de cusut plat, 
cusătură dreaptă 
 



 

 

g) Pregătiți un set de curele (două elastice flexibile sau două 
benzi textile) conform indicațiilor de la punctul 8.3.1.2 

 

Pentru o curea elastică, pentru o trecere în spatele urechilor, fixați 
elasticul pe marginea dreaptă în partea superioară și inferioară 
(elastic spre interior) apoi fixați celălalt elastic de pe marginea 
stângă în partea de sus și de jos (elastic spre interior). 
 
Pentru o curea elastică, pentru o trecere în spatele capului, fixați 
elasticul pe marginea dreaptă sus, apoi pe marginea stângă în 
partea superioară 

Industrial: ultra-sunet (sistem 
cu tip roată continuă) 
punctul 301 
 
Artizanat: mașină de cusut plat, 
cusătură dreaptă 
 



 

(elastic spre interior) apoi glazurați celălalt elastic cu marginea 
dreaptă 
în jos, apoi pe marginea stângă în partea de jos (elastic spre 
interior). Pentru o curea textilă, glazurați una pe marginea dreaptă 
și alta pe placă marginea stângă. 
 

 

 
Figura 9: Tip de masca bariera “pliuri” 

  



 

Capitol 9. Utilizarea unei măști de barieră 

 

9.1 Prezentare generală 

Masca barieră nu exonerează absolut utilizatorul de aplicarea gesturilor de barieră completată 

de măsura distanțării sociale care sunt esențiale. 

 

Instrucțiunile de sănătate sunt prezentate pe site-ul guvernului francez: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Instrucțiuni de utilizare, o bancă de imagini și afișe și link-uri către site-uri care oferă 

tutorialele pot fi găsite pe site-ul AFNOR: https://bit.ly/MasquesBarrieres  

 

Se reamintește că măsurile de protecție colectivă trebuie luate cu prioritate față de măsuri 

protecție personală. 

 

Utilizarea măștii de barieră trebuie făcută ținând cont de compatibilitatea utilizării acesteia 

cu purtarea echipamentului personal de protecție (PPE) (ochelari de protecție, cască 

protecție, protecții individuale împotriva zgomotului etc.). 

 

9.2 Puneți-vă o mască barieră 

 

Pentru a fi eficientă, masca barieră trebuie utilizată corect. Pentru aceasta, se recomandă 

purtarea pe pielea goală (adică fără părul în contact cu pielea din utilizatorul și, pentru unii 

oameni, pielea rasă) și să respecte următorii pași: 

 

a / Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau frecați-le cu o soluție pe bază de alcool înainte de 

manipularea măștii; 

 
 

b / Pentru reutilizarea măștii, asigurați-vă că a fost spălată în prealabil conform recomandări de 

la punctul 9.4 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://bit.ly/MasquesBarrieres


 

 
c / Localizați partea superioară a măștii; 

d / Puneți masca de barieră pe față, bara nazală (dacă există) pe nas 

 
e / Țineți masca de barieră din exterior și treceți elasticele sau legăturile de țesătură ale jocului 

curele în spatele capului, pe ambele părți ale urechilor, fără a le intersecta; 

 

 
f / Coborâți partea inferioară a măștii de barieră sub bărbie; 

 

 
 

g / Verificați dacă masca acoperă bărbia 

h / Strângeți bara nazală (dacă există) cu ambele mâini pentru a o ajusta la nivelul nasului; 



 

 
i) Verificați dacă masca barieră este montată corect. Pentru asta este indicat să controlați 

etanșeitate și disconfortul respirator. Pentru a verifica etanșeitate, acoperiți masca cu un film 

plastic și inhalant, masca trebuie să fie presată pe față; 

 

 
 

NOTĂ Utilizarea unei pungi de plastic nu este recomandată. 

 

j / Odată reglat, nu atingeți masca de barieră cu mâinile. Ori de câte ori masca barieră este 

atinsă, utilizatorul ar trebui să se spele pe mâini cu apă și săpun sau sa foloseasca  o soluție 

alcoolică; 

 

 



 

 
 

 
Figure 10 — Exemplu de afiș care arată cum se pune masca barieră și se controleaza 

etanseitatea (INRS : http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759)  

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759


 

 
Figura 11: Poziționarea setului de flanșă în funcție de modele 

 

9.3 Îndepărtați o mască de barieră 

 

Pentru a nu fi contaminat atunci când îndepărtați o mască barieră, aceasta trebuie îndepărtată 

corespunzător și izolate, fie pentru a fi aruncate, fie pentru a fi spălate. Pentru aceasta, se 

recomandă: 

 

a / Dacă este necesar, mai întâi este necesar să vă îndepărtați mănușile de protecție; 

b / Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau frecați-le cu o soluție alcoolică; 

 
 

c / Îndepărtați masca de barieră prin strângerea din spate a elementelor elastice ale flanșei, fără 

a atinge partea din față a măștii barieră; 

 

d / Așezați masca de barieră care trebuie aruncată într-un recipient specific, așa cum este 

descris în paragraf 9.5; 

 

e / Așezați masca de barieră care trebuie spălată într-un recipient specific (pungă de plastic 

curat); 



 

 
f) Spălați-vă mâinile cu apă și săpun sau frecați-le cu o soluție alcoolică; 

 
g / Curățați exteriorul containerului specific cu un produs de curățare. 

 

 



 

Figura 12 - Îndepărtarea măștii, ținând-o pe cât posibil de setul de legare 

 

9.4 Spălați și uscați o mască de barieră 

 

Spălarea și uscarea măștii de barieră trebuie să respecte recomandările producătorului 

(instrucțiuni si întreținere sau instrucțiuni). 

 

Trebuie evitat contactul între o mască de barieră murdară (care trebuie spălată) și obiectele 

vestimentare proprie. Persoana responsabilă de spălare ar trebui să se protejeze pentru a face 

față măștilor murdare dacă nu sunt într-o pungă solubilă în apă. 

 

Se recomandă ca înainte de spălarea măștilor barieră sa se curețe mașina de spălat 

printr-o clătire la rece cu înălbitor sau să-l rulați gol la 60 ° C sau 95 ° C. 

 

Nu este recomandat să folosiți alte produse decât detergentul obișnuit daca nu v-ati asigurat de 

non toxicitatea lor prin reziduurile inhalate și că utilizarea lor nu degradează materialele.  

 

Ciclul complet de spălare (udare, spălare, clătire) trebuie să fie de 30 de minute 

minim cu temperatura de spălare de 60 ° C. 

 

NOTĂ Nu este recomandată utilizarea de balsam. 

 

Spălarea măștilor barieră se poate face cu cearceafuri vechi în mașină, pentru a garanta 

aspectul mecanică de spălare al masinii.  

 
 

Se recomandă ca masca barieră să fie uscată complet la mai puțin de două ore după ce a fost 

de spălare. Măștile barieră nu trebuie să se usuce în aer liber.  

 

În spălătorie industriale, se pot folosi uscătoare. Pentru uscare casnică, este potrivită folosirea 

unui uscător dar curățați filtrele de uscare (și spălați-vă mâinile după aceea).  

 

În toate aceste cazuri, măștile barieră trebuie să fie uscate complet sau chiar supra-uscate. 



 

 

NOTĂ Nu este recomandată curățarea cu un cuptor cu microunde. 

 

O inspecție vizuală (cu mănuși de protecție sau mâini spălate) trebuie efectuată după fiecare 

ciclu de spălare. Dacă se detectează vreo deteriorare a măștii de barieră (mai puțin reglare, 

deformare, uzură etc.), trebuie să se arunce masca barieră. 

 

9.5 Aruncarea măștii barieră 

 

Măștile barieră trebuie aruncate într-un coș cu o pungă de plastic (de preferință cu capac și 

control non-manual, a se vedea figura 13). Se recomandă ambalarea dublă pentru a păstra 

conținutul primei pungi în cazul ruperii sacului exterior, în timpul colectării. 

 

 
Figura 13 - Exemplu de coș de gunoi cu capac și control non-manual 

O pungă solubilă în apă poate fi utilizată pentru a limita, în faza de spălare, dacă masca 

permite, contacte ale unor persoane cu măști murdare. 

 

Măștile barieră murdare pot fi aruncate în coșuri pentru deșeuri biologice (Figura 14). 

 

 
Figura 14 - Exemplu de coș pentru deșeuri biologice 

 

 

9.6 Durata de utilizare a măștii barieră 

 

Masca barieră trebuie spălată ori de câte ori este murdară, umedă sau poziționată 

necorespunzător pe față. Nu trebuie pusă în poziție de așteptare pe frunte sau sub bărbie în 

timpul și după folosire. 

 



 

 
Nu refolositi o mască de barieră murdară sau umedă. 

 

În aceeași perioadă de 4 ore, masca poate fi folosită de mai multe ori numai dacă este 

îndepărtată conform instrucțiunilor, stocate temporar sau atârnata pentru a oferi un contact cât 

mai mic și reasezata conform instrucțiunilor. 

 

Timpul de purtare trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, dacă există. În orice 

caz, va fi mai puțin de 4 ore într-o singură zi (echivalent cu jumătate de zi). 

 
 

9.7 Amintirea gesturilor de barieră esențiale chiar și cu purtarea mască barieră 

Instrucțiunile de sănătate sunt prezentate pe site-ul guvernului francez: 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 
Figura 15 - Gesturi de barieră COVID-19 

 

 

 
Figura 16 - Respect pentru regulile distanțării sociale, chiar și cu o mască 

 

 

9.8 Utilizarea unei măști de barieră: ce trebuie evitat! 

 

Următoarea listă include exemple de utilizare a măștii de barieră care ar trebui evitate și care 

este alimentat din experiențele identificate: 



 

 

a / Masca de barieră nu poate fi utilizată pentru protecția împotriva substanțelor chimice. 

 

b / Masca de barieră nu trebuie să fie congelată. Agentul viral ramane și la 4 ° C și nu-și pierde 

caracterul infectios. 

 

c / Regulile de distanțare socială trebuie respectate, în ciuda purtării unei măști de barieră. 

 
 

 

  



 

Anexa A (informativă) 

 

Lista materialelor recomandate pentru confecționare unei masti barieră 

 

A.1 General 

 

Listele de materiale și rezultate provin din următoarele surse: 

 

- (1), Direcția Generală de Armament (DGA). Tabelul cu lista materialelor din A2, rezumă 

principalele caracteristici ale compozitelor multistrat controlate conform protocoalelor 

Testele DGA și rezultatele verificărilor (actualizare din 25 martie 2020); 

 

- (2), Societatea Franceză de Igienă a Spitalului (SF2H) și Societatea Franceză de Științe ale 

Sănătății Sterilizare (SF2S) (utilizarea foilor de sterilizare nețesute pe baza tipului topit SMS / 

SMMS). Tabelul listei de materiale din A2 rezumă principalele caracteristici ale foi de sterilizare 

bazate pe SMS / SMMS tip topite nețesute (actualizare din 21 martie 

2020). 

 

AFNOR nu este responsabilă de eficienta materialelor citate de diferite surse.Este recomandat 

producătorului să întrebe despre sursa materialelor și livrările materialelor să fie însoțite de 

certificate surselor identificate. 

 

Informații suplimentare despre materiale pot fi găsite în studiile următoare: 

 

- Studiul și dezvoltarea structurilor fibroase nețesute dedicate filtrării particulelor în aer, Julien 

Payen. http://www.theses.fr/2009VALE0037 (teză); 

 

- Funcționalizarea antibacteriană a structurilor textile de filtrare în țesături nețesute, Gwladys 

BENISTANT. http://www.theses.fr/2010VALE0051 (teză) 

 

 

A.2 Lista Materialelor 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3 Lista Set de flanșă 



 

 

 

N. Set de legare Conformitate cu 

exigențele 

Sursă 

Structură Compoziție Mască de 

suprafață 

(g/m2) 

Observații Rezistență 

la tragere 

5 cicluri de 

spălare 

 

 

A.4 Recomandări pentru confecție artizanală 

 

 

Recomandări 

-         Utilizați stofe tesute dens 

-         Asamblați două sau trei straturi (o 

singură stofă sau mai multe stofe) 

-         Utilizați stofe care lasă aerul să 

circule în momentul respirației 

-         Utilizați stofe suficient de elastice 

care să se muleze pe conturul feței 

pentru a asigura etanșeitatea 

-         Utilizați stofe care nu sunt prea 

groase 

-         Utilizați stofe fine, nu iritante 

-         Nu utilizați stofe prea subțiri, care 

nu se pot strânge pe față 

-         Nu confecționați o mască folosind 

doar un singur strat de stofă 

-         Nu utilizați agrafe în confecționarea 

măștii barieră 

-         Nu utilizați stofe care blochează 

circulația aerului în timpul respirației 

-         Nu utilizați stofe prea rigide care nu 

permit etanșeitatea 

-         Nu utilizați stofe prea groase din 

cauza cărora masca va deveni prea 

dificil de purtat 

-         Nu faceți cusături verticale, pe 

lungimea nasului, a gurii și bărbiei 

 

Anexa B (Informativ) 

Lista laboratoarelor franceze care pot efectua 



 

testarea măștii de barieră 

Următoarea listă include laboratoarele care pot efectua testele descrise în documentul 

paragraful 6 al acestui document. (Laboratoarele menționate nu sunt acreditate în conformitate 

cu ISO 17025). 

 

 
 

 

 

 

  



 

Anexa C - TIPAR MASCA TIP BOT DE RATA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa C - TIPAR MASCA TIP PLIURI 
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