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#yukpakaimasker

BUKU SAKU



#yukpakaimasker

Anak-anak wajib pakai
masker

 Ada di tempat umum
 Beraktivitas di sekolah

Berdasarkan rekomendasi WHO, anak-anak wajib memakai
masker ketika:

kecuali ketika ada kondisi khusus, masker dapat diganti
dengan face shield.



Di tengah pandemi COVID-19,
penggunaan masker telah
menjadi salah satu cara
perlindungan dari virus.

Gunakan masker, cegah covid-19



MASKER BEDAH

MASKER N95

MASKER KAIN

Mengenal Berbagai Jenis
Masker
Jangan salah #pakaimasker

Digunakan oleh tenaga
medis yang kontak
langsung dengan
pasien Covid-19.

#yukpakaimasker

Digunakan oleh orang
yang sehat.
Dipakai selama 3 - 4
jam
Ganti ketika masker
basah.

Digunakan oleh
tenaga medis dan
orang sakit.



Memiliki filter

Tidak longgar dan dikenakan
dengan benar

Memungkinkan untuk
bernapas

Masker Hanya Efektif Jika :

Tidak dilepas di luar ruangan
saat ada orang lain

Gunakan masker, cegah covid-19



Melapisi masker medis dengan masker
kain.

Mendobel masker medis dengan
masker medis
Mendobel masker N95 dengan masker
lain

Tidak dianjurkan untuk:

Memakai Masker 2 Lapis
Memakai masker dobel bertujuan untuk mengurangi
celah diantara wajah yang mungkin tidak tertutup
sempurna bila menggunakan satu masker saja.

#yukpakaimasker



! Masker bedah + masker kain

! Masker bedah + masker bedah

! Masker kain + masker kain

! Masker N95 + masker lainnya

Perhatikan hal-hal
berikut :

Gunakan masker, cegah Covid-19



Efisiensi Filtrasi
Masker

Berikut ini perbandingan kemampuan masker
tunggal dan ganda dalam menyaring partikel-

partikel di udara.

Masker medis & 
kain (ganda

66 - 81%
Masker kain 

tunggal

41 - 44%

Masker medis 
tunggal

43 - 62%
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Cuci tangan dengan sabun sebelum memakai masker.
Lihat bagian dalam masker yang terdiri dari dua warna
(contoh: putih dan hijau, putih adalah bagian dalam).
Gunakan masker menutupi hidung, mulut dan dagu.
Tekan bagian atas masker untuk mengikuti bentuk
hidung.
Pastikan tidak ada celah longgar di sisi samping masker.
Buang masker bekas pakai ke tong sampah tertutup.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Cara Memakai Masker yang
Benar

Maskerku melindungimu
Maskermu melindungiku



Hindari Pemakaian Masker
yang Salah, Ya!

#yukpakaimasker



Hindari Pemakaian Masker
yang Salah, Ya!

Gunakan masker, cegah covid-19



Ayo Pakai Masker!
2 Lapis
#yukpakaimasker


