TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE DA MÁSCARA FACIAL (FACE
SHIELD) PARA USO NÃO PROFISSIONAL
Pelo presente termo de responsabilidade pela guarda e uso da máscara facial (face shield)
abaixo
discriminados,
eu______________________________________________________________________
___________
,
nº
de
cadastro
___________________,lotação
____________________________________, declaro ter ciência das obrigações abaixo
estabelecidas.
• O magistrado/ servidor declara ter tomado conhecimento das instruções expostas no
ANEXO I quanto a uso, higienização e descarte da máscara protetora facial (face shield),
responsabilizando-se por isso e comprometendo-se a utilizá-la apenas para a finalidade a
que se destina.
• O magistrado/ servidor tem ciência da necessidade de higienização do face shield antes
do primeiro uso.
• O magistrado/ servidor deverá comunicar de imediato à Diretoria de Assistência À Saúde
– DAS acerca de qualquer alteração que torne a máscara imprópria para o uso. A troca por
um equipamento novo se dará somente com a apresentação do equipamento danifico e de
acordo a disponibilidade em estoque da instituição.
• O magistrado/ servidor também declara ter ciência de que a recusa injustificada ao uso
do face shield nas situações em que forem obrigatórias (atendimento ao público onde não
for possível a manutenção do distanciamento social de pelo menos 1,5 metro e que esteja
associada a inexistência de outras barreiras de proteção, tais como janelas de vidro ou
painéis “corta vírus”) constitui falta disciplinar, que compromete a própria saúde e de
terceiros.
Descrição da máscara: 01 (uma) unidade de máscara protetora facial (face shield) por
pessoa.
MÁSCARA PROTETOR FACIAL FACE SHIELD, reutilizável, de dupla proteção, evita
contato com gotículas, salivas e fluídos nasais. Previne contágio contra vírus, bactérias e
outras contaminações. Visor cristalino com transparência em torno de 98% e espessura de
0,5 milímetros, aproximadamente. Protetor facial com “tiara” injetada em PP natural e
viseira protetora em PET transparente e fixador higienizável. Tiara com distância de 5 cm
da face, possibilitando o uso de óculos ou outros instrumentos necessários para algumas
atividades laborais. Elástico descartável para correta fixação na parte de trás da cabeça,
mantendo a estabilidade do equipamento durante o uso. Desenvolvido para atender as
normas da ANVISA.

