ECDC : RAPORT TEHNIC / 2.07.2020
Mesaje cheie
ÎN COMUNITATE
-

În prezent nu există dovezi suficiente pentru a recomanda utilizarea regulată a
mănușilor ca măsură preventivă în contextul COVID-19 pentru public și pentru
persoanele aflate în majoritatea ocupațiilor.
- Utilizarea mănușilor în comunitate poate duce la concepția greșită că practicile de
igienă a mâinilor pot fi neglijate.
- Utilizarea regulată a mănușilor poate conferi riscul de efecte secundare dermatologice.
- Generarea deșeurilor din utilizarea inutilă a mănușilor cauzează daune mediului.

ÎN MEDIUL SANITAR
- Folosirea mănușilor medicale este recomandată ca parte a măsurilor de precauție
standard pentru a reduce riscul contaminării mâinilor lucrătorilor din domeniul
sănătății cu sânge și alte lichide corporale, inclusiv contactul cu pielea și membranele
mucoase care nu sunt intacte.
- Când este indicat, utilizarea mănușilor medicale este recomandată ca parte a
precauțiilor de contact, pentru a reduce riscul diseminării agentului patogen în mediul
pacientului, la alți pacienți și pentru protecția personalului medical.
- Luând în considerare tipurile disponibile de mănuși utilizate în prezent în mediul
sanitar, utilizarea îndelungată, decontaminarea și reutilizarea mănușilor medicale de
unică folosință este descurajată.
- În caz de penurie, mănușile medicale de unică folosință ar trebui să fie prioritare pentru
a fi utilizate în mediul sanitar.

Recomandări de utilizare a mănușilor pentru prevenirea transmiterii
SARS-CoV-2 } în locațiile comunității
Activitate

Mănuși
nesterile (fără
standarde EN)

Mănuși
nesterile(a)

Mănuși
sterile (a)

Mănuși utilizate în
laboratoarele de
microbiologie și
biochimie (b)

Comunitate
Vizitarea spațiilor închise
nu
nu
nu
nu
aglomerate, cum ar fi
magazine alimentare, centre
comerciale.
Activități de agrement.
nu
nu
nu
nu
Utilizarea transportului public.
nu
nu
nu
nu
Locuri de muncă și profesii
nu
nu
nu
nu
care implică apropierea fizică
de multe persoane, care nu
purtau mănuși din motive
profesionale înainte de
pandemia COVID-19, de
exemplu casierii din magazine
și supermarketuri.
Oameni cu ocupații în care
da/nu
da/nu
nu
nu
purtau mănuși înainte de
(C)
( C)
COVID-19, cum ar fi curățenia
de mediu și poliție.
UNITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ (DE EXEMPLU: SPITALE DE ÎNGRIJIRE ACUȚI, CABINETE
GENERALE, CENTRE DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG)
Proceduri aseptice, de
n/a
n/a
da
nu
exemplu operații chirurgicale,
introducerea cateterului venos
central.
Activități cu risc de
da
da
nu
nu
contaminare a mâinilor
lucrătorilor din domeniul
sănătății, inclusiv
contaminarea cu fluide
corporale sau contactul cu
membranele mucoase și pielea
neintactică, de exemplu
introducerea/îndepărtarea
cateterului venos periferic,
intubarea, curățarea
scurgerilor de lichide
corporale, golirea recipientelor
de vomă,
manipularea/curățarea
instrumentelor utilizate,
manipularea deșeurilor.
Proceduri care nu sunt incluse
nu
nu
nu
nu
în cele două exemple
anterioare.
Lucrări specifice de laborator.
nu
nu
nu
da

a — Standardul European EN 455 privind mănușile medicale de o singură utilizare, astfel cum
este prevăzut în Directiva 93/42 / CEE a Consiliului [6]
b - Standardele și specificațiile pentru mănușile utilizate în laboratoarele de microbiologie și
biochimie sunt descrise în Standardul European EN ISO 374.
c — Dependente de recomandările specifice ocupației , aplicabile pentru stabilirea și / sau
orientărea / legislațiilor naționale
n / a - nu se aplică

DIFERITE MĂNUȘI (DE LA STÂNGA LA DREAPTA, LATEX UȘOR SAU MĂNUȘI DIN NITRIL,
GROSIME INTERMEDIARĂ, MĂNUȘI GRELE)

