
a l t i j d  d i c h t b i j

Waarom zou u een mondmasker gebruiken?

Het mondmasker beschermt u niet tegen invloed van buiten. Met het dragen van een mondmasker verkleint u het risico 

dat u een ander besmet met een virus of bacterie dus ook met het Coronavirus. 

Zo gebruikt u een mondmasker op de juiste manier 

Zo brengt u het mondmasker aan

Wanneer moet u het mondmasker vervangen?

Zo verwijdert u het mondmasker

Was uw handen goed met water 
en zeep  

Pak met uw vingers de 
elastiekjes vast  

Neem het mondmasker liefst aan 
de elastiekjes uit de verpakking 

Trek ze vervolgens van uw oren 

Doe uw vingers door de 
elastiekjes

• Als u het mondmasker 3 uur gedragen heeft

• Als u in het mondmasker gehoest of geniest heeft 

• Als het mondmasker kapot is of door het dragen niet 

goed meer aansluit 

Doe de elastiekjes vervolgens 
achter uw oren  

Gooi het mondmasker in de afvalbak 
bij het restafval. Probeer het 
mondmasker niet aan te raken (dit 
kan immers bacteriën en virussen 
bevatten) 

Zorg ervoor dat het mondmasker 
uw neus en kin goed bedekt  

Was vervolgens uw handen weer 
goed met water en zeep 

Pas de bedekking aan totdat het 
masker helemaal goed zit

Opgelet: als u een mondmasker draagt blijven de andere voorzorgsmaatregelen van kracht:

1. Houd 1,5 meter afstand 

2. Was uw handen goed met water en zeep (ook tussen uw vingers) 

3. Reinig uw handen regelmatig – minimaal 30 seconden - met desinfecterende gel

4. Gebruik papieren zakdoekjes

5. Nies of hoest altijd in uw ellenboog

6. Blijf thuis bij koorts (minstens 38 graden), als u geen paracetamol hebt ingenomen. Paracetamol  

 kan de koorts namelijk drukken. Dit advies geldt ook bij verkoudheid en benauwdheid
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• Als het mondmasker nat of aan de buitenzijde vuil is

• Als u met vuile handen aan het mondmasker hebt gezeten


