
 

Beste inwoner  

Hierbij ontvangt u een mondmasker.  Het is belangrijk dat u deze richtlijnen goed opvolgt.   

Hou steeds rekening met de basismaatregelen:   

• Was regelmatig uw handen met water en zeep.  

• Hou 1,5 meter afstand.  

• Bent u ziek? Blijf dan in uw kot.  

• Vermijd drukke plaatsen.  

Een mondmasker dragen is vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer voor personen ouder dan 12 

jaar. Elders wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen als de afstand van 1,5 meter niet 

nageleefd kan worden.  

wassen en bewaren  

• Vooraleer u de maskers gebruikt, is het belangrijk dat u ze eerst wast op 60° C. U kunt ze ook 

afkoken. Als u wast op een lage temperatuur, is het belangrijk om de maskers daarna op hoge 

temperatuur te strijken.  

• Dit mondmasker is van 94,2% katoen en 5,8% spandex vervaardigd. 

• Verander het mondmasker elke 8 uur, of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld bij het 

lesgeven voor een klas), of wanneer het vochtig of zichtbaar vuil wordt. 

• Was altijd het mondmasker na gebruik.  

• Nadat u een vuil masker hebt aangeraakt, was dan zeker grondig uw handen.  

• Het masker moet helemaal droog zijn vooraleer u het opnieuw gebruikt.  

• Kies een vaste en propere plaats voor uw propere maskers en bewaar gebruikte mondmaskers in 

een gesloten stoffen zak die u samen met het masker wast.   

• Raak het propere mondmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant 

aan.   

• Stop uw masker niet in de diepvries of ijskast. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert 

uw voeding te besmetten.  

En verder: 

• Dit mondmasker mag enkel gedragen worden door kinderen ouder dan 3 jaar en kinderen moeten onder supervisie 

gehouden worden als zij dit product dragen 

• Het dragen van een masker vraagt aanpassing, namelijk het gevoel van minder ademlucht te hebben, dit is normaal, het 

masker werkt. 

• Let op, een mondmasker laat zeker geen zware inspanning toe, bv intensief sporten 

• Dit apparaat is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 Richtlijn 93/42/EEG noch een 

persoonlijke beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425 

• Dit mondmasker, type multiface is een communitymasker gemaakt door Guangzhou Changtu Co Ltd, 350 yuanding road, 

Guangzhou, PRC en werd geimporteerd in Eu door VDP Medicals, Edegem. 

• Deze handleiding werd in het Nederlands opgemaakt conform NBN/DTD S 65-001:2020 

welke filters gebruik ik?  

U krijgt een pakket met twee uitwasbare filters per persoon. Deze filters voldoen aan de vooropgestelde 

veiligheidsvoorschriften. Zelf een mondmasker maken is niet zo moeilijk als u denkt. U hebt zelfs geen 

naaimachine nodig om er één te maken. Neem zeker eens een kijkje op www.maakjemondmasker.be. 

 

gemeente & ocmw Zoersel  

Zorg goed voor uzelf en voor uw familie. 

 

http://www.maakjemondmasker.be/

