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D’ALE PANDEMIEI: POVESTEA MASTII
Grupul lui Raed Arafat a decis azi interzicerea mastilor de protectie din
material textil, fiind acceptate, de acum, doar cele de tip medical sau FFP2.
Ca efectele vaccinurilor create in pripa nu s-au putut cuantifica exact inaintea
lansarii lor pe piata ar mai fi de inteles. Ca si reactia coronavirusului nou la
diverse antivirale. Ori altele asemenea. Dar ca specialistii cu inalta calificare
au avut nevoie de aproape doi ani ca sa descopere ca mastile sunt eficiente
doar daca sunt de un anume tip, asta e peste puterea de intelegere. Poate nu ar
strica sa spunem in rindurile care urmeaza o poveste. Sa-i zicem, povestea
mastii. Asa cum ne-a fost ea livrata de guvernanti si specialisti de la
inceputurile pandemiei pina azi.

Cit de bune sunt servetelele de hirtie pe post de
masca
”O masca facuta din servetel de hartie protejeaza la fel ca o masca achizitionata la
farmacie?”era intrebat in martie 2020 – debutul pandemiei – Raed Arafat la o emisiune a lui
Marius Tuca.
Raspuns:”Fals. Sa explicam: masca, rolul ei mai mult este sa protejeze pe ceilalti daca
persoana e bolnava si poarta masca, purtarea mastii de catre persoanele sanatoase nu e
neaparat ca sa le protejeze, plus pe linia medicala, cei care sunt expusi mai mult, mastile
pe care le folosim sunt mastile care au o categorie de protectie inalta, carora noi le
spunem FFP2, FFP3”.
Pe scurt, Arafat ne transmitea ca mastile nu sunt pentru protejarea celor care le poarta, ci
doar a celor din jurul lor, iar mastile de tip superior sunt destinate doar cadrelor medicale,
supuse unui risc
Citeva zile mai tirziu, guvernul lansa o lista cu 15 recomandari pe care populatia ar trebui
sa le urmeze pentru a evita raspandirea epidemiei de coronavirus in tara noastra.
”Masca de protectie/masca chirurgicala ii protejeaza pe cei din jurul dumneavoastra, in
cazul in care aveti simptome de gripa sau raceala, intrucat previne raspandirea virusului
pe cale respiratorie”se arata acolo.

Emil Boc: Sunt bune si esarfele
O veste buna venea de la Emil Boc, lider al puterii, care recomanda locuitorilor din ClujNapoca sa isi acopere nasul si gura cu masti sau esarfe la urcarea in autobuze.”Recomand
clujenilor sa foloseasca o masca sau o esarfa la urcarea in autobuze, troleibuze sau
tramvaie pentru acoperirea nasului si a gurii. Am vazut acest model la la Praga”spunea
fostul premier.
si tot in martie, presa mediatiza intens si duios cazul unei femei din Iasi care isi face
singura masti de protectie pentru ea si copiii ei, din produse cumparate din farmacii. Un
exemplu de urmat.
in aprilie, incepe introducerea obligativitatii mastii prin judetele patriei.
”Aceste mijloace sunt menite sa ii protejeze pe cei din jur, in cazul in care o persoana ar
putea fi infectata. Nu este obligatoriu ca aceste mijloace de protectie sa fie masti
medicale. Se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa
acopere nasul si gura”, anuntau, spre exemplu, oficialii Prefecturii Galati.

Arafat: Improvizati, improvizati, improvizati!
Pe 5 aprilie, Arafat facea marele anunt, pe Facebook:”Nu este nevoie de masca
medicala ca sa va protejati, puteti improviza”.

„Cind am vorbit la inceputul pandemiei despre purtarea mastii de persoanele din
strada, ideea generala pe plan mondial a fost ca acest lucru nu are rost si au
existat explicatii pertinente de ce sa nu devina purtatul mastii o practica
generala, aceasta fiind recomandata numai persoanelor cu simptome(…)Aduceti-

va aminte, nu este nevoie de masca medicala ca sa va protejati si sa protejati pe
altii… puteti improviza! Totodata daca faceti acest lucru si va confectionati o
masca acasa, nu uitati sa o spalati zilnic cand va intoarceti acasa, si sa o calcati”
, scria Arafat.

Atentie la mastile otravite!
Trei zile mai tirziu izbucnea psihoza mastilor otravite, menite sa faciliteze jafuri din locuinte
Primarii unor localitati atrageau atentia localnicilor sa nu accepte masti de la necunoscuti
pentru ca ar fi„stropite cu chimicale si induc lesinul”.
Pe 9 aprilie, Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, dadea
peste cap anuntul lui Arafat:”Nu orice fel de material poate fi folosit eficient pe post de
masca impotriva coronavirusului”.
”Parerea mea este ca ar trebui sa existe un soi de standardizare, adica nu orice fel de
material, orice fel de obiect vestimentar il folosesti pe post de masca. Trebuie sa fie dintrun bumbac dens sau din alt material textil dens, sa-ti permita totusi sa respiri cu suficient
de multa usurinta si ceea ce este cel mai important, sa se poata spala si calca(…)Exista si
masti, nu neaparat sanitare, masti textile, care se pot refolosi, dar ele trebuie sa poata fi
spalate zilnic si calcate si dezinfectate”.
Spre finele lunii, premierul Orban ne anunta ca restaurantele nu se pot deschide, pentru
ca ar insemna darea mastii jos, cu riscurile de rigoare.
in mai, Institutul National de Sanatate Publica transmitea ca”Accesul in mijloacele de
transport este conditionat de purtarea obligatorie a unei masti medicale sau non-medicale,
care sa acopere gura si nasul”.

Teama de arest a lui Ciolacu
Liderul PSD, Marcel Ciolacu, nu era foarte fericit: ”Am o singura problema: cand port masca
si vorbesc imi vine sa stranut si pe urma suna domnul Ponta la 112 si vine Vela si ma
aresteaza”.
Pe 20 mai, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, stabilea ca mastile sunt eficiente numai daca si
mainile au fost curatate.
”inainte de a utiliza masca, mainile trebuie igienizate cu solutie pe baza de alcool sau cu
apa si sapun. Masca de protectie trebuie sa acopere atat gura cat si nasul si sa fie
schimbata o data la 4 ore sau ori de cate ori aceasta s-a umezit sau s-a deteriorat; Masca
nu se atinge in timpul purtarii, iar in cazul atingerii mastii, mainile trebuie igienizate cu
solutie pe baza de alcool sau cu apa si sapun.
Dupa utilizare, masca se arunca de indata intr-un spatiu special amenajat, preferabil cu
capac, operatiune urmata de igienizarea mainilor. Mastile nemedicale se spala zilnic la o
temperatura de 60- 90 C si se calca cu fier de calcat prevazut cu abur, la temperatura
maxima”.
Doar ca seful Sectiei Dermatologie a Spitalului Colentina, dr. Olga Simionescu, avertiza ca
„un om nu poate sta la serviciu opt ore cu masca, pentru ca se sufoca(…) Masca nu trebuie in
niciun caz spalata, nu e o lenjerie intima sa o spalam, si nu trebuie tinuta mai mult de doua
ore. in patru ore cand porti constant o masca te expui deja la iritatii si reactii adverse

dificile”, mai spunea medicul.
Cit despre dr. Rodica Olteanu, medic primar dermatolog la Spitalul Colentina, ea spunea ca
„Timpul indelungat de purtare a acestei masti poate duce la aparitia de efecte adverse. in
primul rand prin faptul ca nu se mai permite un schimb de gaze corespunzator si ca atare
sudoarea, ca si respiratia excesiva, determina aceasta stare de umezeala si ca atare
microbii care in mod normal sunt prezenti la nivelul pielii si care sunt intr-o comuniune cu
organismul si asigura protectia, acei non patogeni, pot deveni in conditii de anaerobioza
chiar patogeni”.

Ludovic Orban, sau cind whiskyul protejeaza
mai bine decit masca
Deloc impresionat de toate astea, premierul Ludovic Orban facea celebrul chef la guvern
fara masti, dar cu bere, whisky si trabucuri din belsug.

in iulie, un imbold de exceptie, venit de pe pagina de Facebook a Internelor: ciinele politist
Suier arata cum se poarta corect masca de protectie, in patru fotografii. Sa mai critice
vreunul campaniile guvernamentale de comunicare.
Vesti bune veneau, in august, si din SUA, de unde Ion Alexie, medic infectionist la spitalul
Summerlin din Las Vegas si fost medic al lui Michael Jackson, ne informa ca mastile
facute in casa sunt foarte bune:„Sunt doctorul Alexie din Las Vegas si vreau sa va fac un
mic clip despre purtarea mastilor, incluzand cele facute acasa, de oameni, din diverse
materiale, tricouri, carpe si ce au ei”.
in noiembrie 2020, insa, aflam de la ministrul Economiei, Virgil Popescu, ca un control al
ANPC a constatat ca jumatate din mastile oferite in retelele comerciale nu protejau de
coronavirus:
”Mastile din comert care nu protejeaza de COVID vor trebui marcate ca atare si vor fi
numite „acoperitoare de fata”. ”Una e sa ai o masca pe fata, alta un batic
” mai spunea
Popescu, doar ca il enerveze pe Boc, probabil.
2020 s-a dus. A venit 2021.
in ianuarie anul trecut, Alexandru Rafila ne informa ca vom scapa complet de masti la 70%

nivel de vaccinare a populatiei.
in aprilie, premierul Florin Citu nuanta, spunind ca se va renunta la masti dupa ce 10
milioane de romani aveau sa fie vaccinati. O luna mai tirziu, tot el spunea ca nu scapam de
masca mai devreme de 1 iunie, dar il contra decisiv presedintele Klaus Iohannis, care
anunta eliminarea mastilor in spatii deschise incepind cu 14 mai.
in plus, din 1 iunie persoanele vaccinate nu mai erau obligate sa poate masca in spatiile
inchise unde nu lucrau mai mult de cinci angajati.

Complexa relatie om-masca
De la medici de calibru, aflam la finele lunii mai ca exista si beneficii nebanuite ale purtarii
mastilor: ”Persoanele cu anxietate sociala si alte afectiuni de sanatate mintala au gasit o
usurare in purtarea mastilor”
. Psihologul Lorena Diaconescu explica, astfel, ca multe
persoane continua sa poarte masca chiar si atunci cand ea nu mai este necesara, din
cauza ca au dezvoltat in perioada pandemiei o anxietate sociala. „Masca devine astfel un
instrument de protectie, nu doar din punct de vedere medical, dar devine si un instrument
de care unii oameni se folosesc pentru a se ascunde, pentru a-si ascunde emotii, pentru asi ascunde anumite imperfectiuni”.

in lunile care s-au scurs de atunci am avut parte de ritualul sus masca, jos masca, dar fara
a se mai comenta pe marginea capacitatii ori incapacitatii anumitor masti de a proteja de
virus.
in decembrie a venit vestea ca japonezii de la Universitatea Kyoto au descoperit masca cu
anticorpi din oua de strut pentru a detecta coronavirusul. in cazul in care persoanele sunt
infectate cu SARS-CoV-2, masca straluceste sub lumina ultraviolet.

Planeta Marte si mastile profesionale

in aceste prime zile ale anului 2022 vine bomba: poporul afla de la specialisti ca a purtat
aproape doi ani masti care nu protejeaza corespunzator. De aici incolo vom lucra numai
cu produse de maxima calitate si incredere. Masti medicale ori de tip FFP2, evident,
sensibil mai scumpe.
Adio masti textile, adio masti personalizate de designeri celebri, adio masti facute in casa,
spalate si calcate, adio esarfele lui Boc, adio baticuri, adio improvizatiile lui Arafat.

Omenirii i-a luat sapte luni sa ajunga la planeta Marte cu roverul Perseverance. Alor nostri
le-a luat 22 de luni ca sa ajunga la concluzia ca mastile care protejeaza sunt altele decit
cele folosite in pandemie. (Bogdan Tiberiu IACOB)
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