WASVOORSCHRIFTEN
gewoon
programma

koken in
kookpot

niet
strijken

niet in
droogtrommel

niet chemisch
reiningen

Wanneer draag je een mondmasker?
• Bij nauw contact met anderen
• Op het openbaar vervoer en op plaatsen waar het gevraagd wordt.
• Bij bezoek aan kwetsbare personen
• Als je zelf een risocopatiënt bent
Hoe aantrekken?
• Was je handen grondig met water en zeep voor je het masker aanraakt.
• Gebruik de uiteinden van de rekkers om het masker aan te brengen.
• Raak de binnenkant van het masker niet aan.
• De witte kant is de binnenkant.
• De plooien aan de buitenzijde moeten naar beneden gericht zijn met
het metalen staafje boven de neus.
• Zorg dat het masker zo goed mogelijk aansluit op je gezicht, eventueel
knoopje maken aan beide rekkers, duw het metalen staafje rond je neus.
• Bedek je neus en mond.
• Was steeds je handen voor en na het aanraken van het mondmasker .
Hoe afzetten?
• Was je handen grondig met water en zeep voor je het masker afzet.
• Gebruik de uiteinden van de rekkers om het masker uit te doen.
• Raak je gezicht en de binnenkant van het masker niet aan.
• Was steeds je handen voor en na het behandelen van het mondmasker.
Wassen en bewaren?
• Doe het mondmasker en de waszak meteen in de was.
• Steriliseer je mondmasker dagelijks of na 4 uur intensief gebruik.
• Was het op 60°, of kook het kortstondig in een kookpot (aan te raden)
die je uitsluitend hiervoor gebruikt.
• Bewaar het proper en droog in een ziplock zakje.
• Bewaar het NIET in de koelkast of diepvries, dit doodt het virus niet.
Tips:
• Doe het mondmasker zo weinig mogelijk aan en uit.
• Neem je mondmasker alleen vast bij de elastieken.
• Zet het bij voorkeur op als je thuis vertrekt.
• Moet je het masker voor een korte tijd afzetten, leg het dan op een
propere plaats. Met de gekleurde zijde naar boven, de witte zijde naar beneden.

