Niet-medisch stoffen mondmasker
In het openbaar vervoer is 1,5 meter afstand houden soms niet mogelijk. Daarom is daar vanaf
1 juni 2020 een niet-medisch mondmasker verplicht. Een stoffen mondmasker beschermt niet
tegen besmetting met het coronavirus. Het kan enigszins bijdragen aan het voorkomen van
verspreiding door de drager van het mondmasker, mits juist gebruikt.
Hou je tijdens het dragen van een mondmasker aan de voorschriften van het RIVM. Blijf thuis bij
klachten, houd 1.5 meter afstand en was je handen vaak. Ga niet uitgebreid winkelen, reizen of bij
mensen op bezoek. Gebruik en reinig het mondmasker volgens deze instructies.
Meer informatie: maakjemondkapje.online en rivm.nl

GEBRUIK






Gebruik een dubbelgevouwen keukenpapier als filter, of knip een stofzuigerfilter op maat.
Knoop het mondmasker voor en raak hierbij de binnenkant niet aan;
Vouw de neusklem tot een V en stop deze in de opening aan de bovenkant van het masker.
Vervang het masker na 3 uur door een schoon masker met filter;
Stop je vuile mondmasker na gebruik in een envelop of boterhamzakje. Gooi deze thuis
weg.

REINIGEN





Verzamel vieze mondmaskers in een waszakje. Was het mondmasker bij ontvangst en na
gebruik op 60 graden zonder wasverzachter (bijv. met de handdoekenwas). Stop ze in een
wasnetje zodat de lintjes niet in de knoop raken;
De mondmaskers kunnen niet in de droger. Pak en hang ze op aan de lintjes zonder het
masker zelf aan te raken;
Haal de metalen neusklem uit het mondmasker voor je deze wast;
Bewaar schone mondmaskers met filter in een afgesloten bewaardoosje.

HYGIËNE
Was je handen 20 seconden met water en zeep:
 voor je het vieze mondmasker in het waszakje en wasmachine doet;
 voor je het schone mondmasker uit de wasmachine haalt;
 voor je het filter in het masker doet;
 voor je het schone mondmasker uit het bewaardoosje haalt;
 voor en na je het vuile mondmasker af hebt gedaan.

Vragen? Email mij op handwerkstudioleiden@gmail.com

