
Handhygiëne en ‘afstand houden van elkaar’  zijn belangrijker dan het dragen van een
mondmasker. Maskers zijn enkel werkzaam wanneer ze gecombineerd worden met het
frequent wassen van de handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing

Was je handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing.

Hou het masker zo dat de binnenkant van het masker naar jou gericht is.

Breng het masker aan volgens het type dat u gebruikt::

Zorg ervoor dat het mondmasker je neus, mond en kin bedekken en goed aansluit aan de zijkanten.

De onderkant van je masker spreid je nu open tot onder je kin zodat neus, mond en kin 

Was opnieuw je handen met water en zeep of een hydroalcoholische oplossing.

Was je handen met water en zeep of hydroalcoholische oplossing.

Raak de voorkant van het masker niet aan.

Verwijder het masker volgens het type dat u gebruikt:

Stop je mondmasker in een (bij voorkeur) stoffen zakje dat je kan mee wassen.

Was opnieuw je handen met water en zeep of hydroalcoholische oplossing.

Was je mondmasker na elk gebruik op minstens 60°C of steriliseer 5 minuten in kokend water.

 
AANBRENGEN VAN MONDMASKER
 

 

 

Oorlussen: Neem in elke hand een elastiek vast en breng ze tot achter het oor.
Linten: Trek het onderste lint over uw hoofd en vervolgens het bovenste lint.
Raak de binnenkant van het masker niet aan!

 

 

volledig zijn afgedekt en het masker goed aansluit.
         

 
         GEDURENDE HET DRAGEN RAAK JE HET MASKER NOOIT AAN. 
 

Als je het masker accidenteel toch aanraakt tijdens het dragen, was dan 
onmiddellijk je handen met water en zeep of hydroalcoholische oplossing.
 
Vervang het masker iedere 8 uur of sneller bij intensief gebruik.
 

 
VERWIJDEREN VAN MONDMASKER
 

 

 

Oorlussen: Hou beide oorlussen vast, maak ze los en til ze voorzichtig op
Linten: Til het bovenste lint over uw hoofd en trek vervolgens het onderste lint over uw hoofd. 

 

 

 
 
WASSEN VAN STOFFEN MONDMASKER
 

 

CORRECT GEBRUIK 
STOFFEN MONDMASKER

SLECHT GEBRUIK VAN MONDMASKERS VERHOOGT HET RISICO OP COVID-OVERDRACHT 
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