
CORONA COVID-19 - dragen van mondmaskers - nnog op voorraade  
Ik bescherm jou - jij beschermt mij 
 

Een mondmasker dragen is sterk aanbevolen op openbare plaatsen wanneer de fysieke 
afstand niet gegarandeerd kan worden. Het wordt verplicht op het openbaar vervoer voor 
alle reizigers vanaf 12 jaar en in bedrijven waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan 
worden. Dit geldt ook wanneer je bijvoorbeeld alleen op de trein bent. Er zullen achteraf 
andere mensen in de trein zitten en wanneer jij een mondmasker draagt, vermindert het 
risico dat je oppervlakken besmet die anderen daarna aanraken. 
De lagere scholen en crèches zijn specifieker: de jonge leeftijd van de kinderen kan ervoor 
zorgen dat ze de mondmaskers niet op de juiste manier gebruiken. Het is dus niet 
aangeraden dat jonge kinderen er een dragen. Voor leerlingen vanaf 12 jaar, leerkrachten 
en andere personeelsleden van de school is een mondmasker verplicht doorheen de hele 
dag. 
 

Het dragen van een mondmasker helpt om de verspreiding van Covid-19/coronavirus te 
beperken, maar alleen wanneer je het masker correct draagt. Opzetten, afzetten, dragen, 
wassen en bewaren zijn handelingen die je met de nodige zorg moet doen. We raden je aan 
om volgende informatie grondig te lezen om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de 
eerste fase van de aanpassing van de maatregelen vanaf 4 mei. 
 

Het mondmasker opzetten: 
o Het is aangewezen om een nieuw masker vooraf te ontsmetten (zie verder: 

‘mondmasker wassen’) 
o Voor dat je het mondmasker opzet, was je grondig je handen. 
o Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker. 
o Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan 

de zijkanten. 
o Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus.  
o Ook de onderkant van je kin bedekken. 

 

Het mondmasker dragen: 
o Van zodra je het mondmasker hebt opgezet, vermijd je om je masker aan te raken. 
o Als je mondmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de 

zijkanten aan om het terug te bevestigen. 
o Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten. 

 

Het mondmasker afzetten: 
o Om je mondmasker af te zetten, raak je het enkel aan de elastieken of lintjes aan. 
o Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen. 
o Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg 

het dan op een propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het 
in een lucht doorlatende zak. 
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Het mondmasker wassen: 
o Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld 

een leerkracht die lesgeeft voor de klas), veranderd worden of sneller wanneer het 
vochtig of zichtbaar vuil is. 

o Het is ook aangewezen om een nieuw masker vooraf te ontsmetten. 
o Het mondmasker moet na elk gebruik ontsmet worden. 
o Het mondmasker moet ontsmet worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C 

met de rest van de was of het kan best gekookt worden in kokend water in een 
kookpot die enkel hiervoor gebruikt wordt. Wanneer je het masker op een te lage 
temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de hand, moet je het daarna 
wel op hoge temperatuur strijken. 

o Mondmasker NIET strijken! 
o Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te 

plaatsen, was dan zeker grondig je handen. 
o Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Het is dus 

geraden om minimum twee maskers te hebben. 
 

Het masker bewaren: 
o Laat je mondmasker niet rondslingeren.  
o Kies een vaste en propere plaats voor je maskers en bewaar je gebruikte 

mondmaskers bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker 
wast. 

o Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je je handen hebt gewassen en raak 
het nooit aan de binnenkant aan. 

o Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het 
masker riskeert je voeding te besmetten. 

 

Richtlijnen: 
o Bovenstaande richtlijnen kunnen op elk moment geactualiseerd worden door de 

overheid. 
o Bijgevoegde maskers zijn comfortmaskers die niet mogen aangewend worden in de 

medische sector. 
 

Bron: INFO. 

 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Dank aan onze sponsor Flanders Gifts, verdeler mondmaskers: 
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

‘Oekene Inviteert’ org. & t.v.v vzw Collectief ‘De LINK’ - www.oekeneNV.be 
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https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/
https://www.flandersgifts.be/Comfortmasker
http://www.oekenenv.be/
https://www.flandersgifts.be/Comfortmasker

