
Tworzy barierę fizyczną 

między ustami i nosem 

osoby noszącej maseczkę 

a cząstkami zakaźnymi ze 

środowiska.

Ogranicza wydostawanie 

się cząstek zakaźnych na 

zewnątrz, tym samym 

skażenie środowiska oraz 

zakażenie innych osób.

Cząstki szkodliwych 

aerozoli zostają na 

wewnętrznej powierzchni 

maseczki.

Chroni osoby trzecie 

przed transmisją zakażeń 

od osoby noszącej 

maseczkę.

Chroni przed cząstkami 

przenoszonymi drogą 

kropelkową (tylko dużymi 

cząstkami).

Luźno przylega do twarzy. 

Może być nieszczelna przy 

krawędziach maseczki.

Nie chroni w pełni osoby 

noszącej maseczkę przed 

drobnoustrojami, 

zmniejsza tylko 

przedostawanie się 

cząstek zakaźnych, 

zarówno na zewnątrz, jak 

i do wewnątrz.

Ogranicza przedostawanie się cząstek zakaźnych do wewnątrz, tym samym zakażenia osoby 

noszącej maseczkę.

Stanowią bardzo skuteczną ochronę przed drobnoustrojami wchłanianymi drogą inhalacyjną 

(przed osadzeniem się na błonach śluzowych materiału zakaźnego).

Chronią noszącego przed wniknięciem do jamy ustnej i nosa małych i dużych cząstek (tylko 

nierozpuszczalnych w tłuszczu).

Ściśle przylegają do twarzy. Przy odpowiednim dopasowaniu minimalne nieszczelności mogą 

pojawić się jedynie przy krawędziach maseczki, podczas oddychania.

Maseczki ochronne i ich rodzaje

Maseczka chirurgiczna Maseczka N95¹ Półmaski FFP1, FFP2 lub FFP3

Dla osób z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2 lub 

rozpoznanym COVID-

19 oraz dla personelu 

medycznego z wyjątkiem 

sytuacji kontaktu 

z pacjentem zakażonym 

lub z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2.

Personel medyczny mający mający kontakt z pacjentami zakażonymi lub z podejrzeniem 

zakażenia SARS-CoV-2, zwłaszcza wykonujący procedury związane z powstawaniem aerozoli, 

powinien stosować półmaski klasy FFP2 i FFP3. W przypadku ich braku stosuje się inne 

maski, które zapewniają najwyższy możliwy stopień zabezpieczenia.

Na rynku amerykańskim, personel medyczny powinien stosować maseczkę N95 (CDC).



Nie chroni w pełni osoby 

noszącej maseczkę przed 

drobnoustrojami, 

zmniejsza tylko 

przedostawanie się 

cząstek zakaźnych, 

zarówno na zewnątrz, jak 

i do wewnątrz.

Maseczka N95 nie przepuszcza co 

najmniej 95 proc. cząstek szkodliwych 

aerozoli (w tym małych i dużych).

Maseczki FFP1, FFP2 i FFP3, w zależności od rodzaju, 

nie przepuszczają odpowiednio: 80, 94 lub 99 proc. 

cząstek szkodliwych aerozoli (o rozmiarze od 300 

nm).

Jednorazowego użytku – 

po użyciu maseczkę 

należy wyrzucić.

Powinna być wyrzucona: po kontakcie z pacjentem, po uszkodzeniu lub deformacji maseczki, 

gdy maseczka nie stanowi już skutecznej ochrony, gdy stanie się ona wilgotna, brudna lub 

zanieczyszczoną krwią, wydzielinami z dróg oddechowych bądź innymi pochodzącymi od 

pacjenta.
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