
Olá! 

Somos muito gratos e gratas por estarem na linha de frente, sendo 
fundamentais no combate a pandemia provocada pelo covid-19. O 
nosso projeto acredita que todos os trabalhadores e trabalhadoras 
são importantes e merecem proteção.

Sabemos o quanto é difícil ficar longe de casa, trabalhando exaustiva-
mente e não poder abraçar a quem se ama. Por isso não cansamos de 
agradecer todo o esforço de vocês, saindo o mínimo possível de casa, 
sempre com cuidado e segurança, para ajudá-los na linha de frente 
por nós, por nossas famílias e por toda a sociedade.

Somos uma rede ampla, completamente autônoma, que acredita no 
Sistema Único de Saúde e na saúde pública como um direito funda-
mental de qualquer pessoa.
 
Sabemos que vocês estão corridos por aí mas se puderem mandar 
um recadinho para a nossa equipe e marcar nas nossas redes 
@makerscontracovid.19 e pela #MakersContraCovid seria de grande 
ajuda para continuarmos motivando os nossos colaboradores e 
mostrando o resultado do nosso trabalho.

Abraço de toda a equipe.

Aqui vão algumas informações para montagem e uso
deste equipamento

Você está recebendo uma viseira de proteção facial. 

Ela é mais uma medida para sua proteção contra o Coronavírus, e deve 
ser usada junto com a máscara de boca (de tecido ou de papel, conforme 
especificações) e luvas para as mãos.  
Todo o material utilizado para a confecção das viseiras foi comprado 
através da doação de  voluntários, e depois cortado gratuitamente pela 
empresa TORMYC.

1. Encaixe as setas da viseira (1 e 2) nos 
furos da cinta de fixação (A, B), passan-
do as setas pelos dois furos até travar.  
Faça isso com as duas setas.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

2. Coloque a viseira na cabeça para 
medir como deseja utilizá-la.  Após a 
definição da medida, retire a viseira e 
encaixe no furo (C), desta vez com a 
seta da cinta (3).

LEMBRE-SE:
Este equipamento é de uso individual. Por favor, não o compartilhe.
Após cada uso, limpe-o com álcool gel 70% e um papel ou pano limpo.
Se não tiver álcool disponível lave com água e sabão esfregando com as 
mãos todas as partes da máscara com suavidade por pelo menos por 20 
segundos.

A viseira é confeccionada com material frágil, por isso não é possível 
desconectar os encaixes.  Dessa forma, é necessário estar atento na mon-
tagem para evitar erros e não desmontá-la.

Vamos nos cuidar!
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TAMANHO:

 P - Cinta com 48cm de comprimento

 G - Cinta com 68cm de comprimento

Obs.: os escudos frontais são sempre do mesmo tamannho.


