
Richtlijnen voor het gebruik, wassen en 
bewaren van mondmaskers

1. Het mondmasker opzetten en dragen

 Was eerst je handen grondig!

Raak enkel de elastieken of 
lintjes aan bij het opzetten van 
het masker.

Zet je masker op aan je neus. 
Maak het vast door je kin te 
bedekken.

Het masker moet neus, mond 
en kin bedekken. Het moet goed 
aansluiten aan de zijkanten.

Raak het masker niet aan! 
Zit het masker niet goed? 
Bevestig het dan opnieuw door 
enkel de zijkanten aan te raken.

2. Het mondmasker afzetten

3. Het mondmasker wassen en bewaren

Was het masker om de 8 uur of om 
de 4 uur bij intensief gebruik. 
Was het eerder als het vochtig of 
zichtbaar vuil is.

Was het masker op 60 graden in 
een wasmachine of kookpot die 
je enkel daarvoor gebruikt. Was je 
het op een lagere temperatuur? 
Strijk het dan op hoge temperatuur. 
Het mondmasker moet droog zijn 
voor je het opnieuw kan gebruiken. 

Bewaar het masker op een vaste en 
propere plaats, bij voorkeur in een 
gesloten stoffen zak die je samen 
met het masker wast. 

Stop je masker niet in een diepvries 
of koelkast! De koude doodt het 
virus niet en je riskeert zo voeding te 
besmetten.

Raak enkel de elastieken of lintjes 
aan bij het afzetten van het mas-
ker. 

Was grondig je handen nadat je 
het masker hebt afgezet.

Vergeet niet om het propere masker enkel met 
propere handen aan te raken. Raak nooit de bin-
nenkant van het masker aan.

Opgelet! Het dragen van een mondmasker helpt  
om de verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan. 1,5 meter afstand houden en handhygiëne 
blijven essentieel!

 

Openingsuren: 
Maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur;
Maandagnamiddag van 13 tot 17.30 uur;
Dinsdag- t.e.m. donderdagnamiddag van 13 
tot 15 uur. 

Meer info over de mondmaskers vind je op 
www.sint-pieters-Leeuw.be/mondmaskers

Meer Think Pink België vind je op
www.think-pink.be

Voor vragen of info kan je terecht in het
callcenter, T 02 371 63 00.


