
EEN GRATIS 
MONDMASKER 
VOOR ELKE 
 12-PLUSSER

van Bocholt, Bree, Ham, 
Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, 
Leopoldsburg, Lommel, 
Peer en Pelt.

De 9 gemeenten uit de Hulpverleningszone Noord-Limburg slaan de 
handen in elkaar en voorzien voor elke inwoner van 12 jaar (geboorte-
jaar 2008) en ouder een gratis mondmasker. Op die manier zetten wij 
een belangrijke stap in de strijd tegen corona.

HET 
CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
Meer info: www.info-coronavirus.be

Was je handen regelmatig 
en grondig met water en 

zeep. Reken zo’n 40 tot 60 
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies in een 
papieren zakdoek of in de 

binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en gooi ze weg 

in een afsluitbare vuilbak.

Blijf thuis! Enkel nood-
zakelijke verplaatsingen 

zijn toegestaan.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk met 

je handen aan.

Vermijd handen geven.

Hou minstens 
1,5 meter afstand.

1,5 m
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120.000 
MONDMASKERS

STOFFEN MONDMASKER
Wij kiezen voor een stoffen mondmas-
ker. Dit mondmasker biedt een extra 
bescherming voor burgers. 

WAAROM EEN 
MONDMASKER DRAGEN?
Je draagt een mondmasker om even-
tueel besmette vochtpartikels bij je te 
houden en zo anderen te beschermen. 
Ook voorwerpen in de omgeving raken 
zo minder besmet. 

HERBRUIKBAAR
Het mondmasker dat wij verdelen, 
heeft een goed aansluitende pasvorm 
en een stoffen, wasbare buitenlaag, zo-
dat het hergebruikt kan worden. 

ZELF AAN DE SLAG
Ben je handig met naald en draad? Dan 
kan je zelf aan de slag met het maken 
van mondmaskers. Je vindt alle prak-
tische info en handige patronen op 
www.maakjemondmasker.be. Succes!

WANNEER EEN 
MONDMASKER DRAGEN?
Het dragen van een mondmasker is 
verplicht op het openbaar vervoer, in 
scholen (vanaf 12 jaar) en in situaties 
waarin de 1,5 meter afstand niet kan 
verzekerd worden. Daarnaast draag je 
best een mondmasker bij nauw con-
tact met anderen, in winkels, bij bezoek 
aan kwetsbare personen of als je zelf 
risicopatiënt bent.

De 9 gemeenten uit de Hulpverleningszone 
Noord-Limburg hebben 120.000 mond-
maskers besteld. Ook voor jou en je gezins-
leden vanaf 12 jaar (geboortejaar 2008).

CORRECT 
GEBRUIK VAN HET 
MONDMASKER

GEEN MASKER VOOR 
PERSONEN DIE HET NIET 
CORRECT KUNNEN DRAGEN
• Jongeren onder de 12 jaar
• Personen met een beperking die  
 zonder hulp van een derde het masker  
 niet kunnen dragen volgens de aan- 
 gegeven richtlijnen.

EERSTE KEER
Voor je het mondmasker een eerste keer 
gebruikt, was je het 30 minuten op 60° 
of kook je het kortstondig in een kookpot 
die je uitsluitend hiervoor gebruikt.

TIPS VOOR HET DRAGEN
• Was je handen grondig met water en  
 zeep alvorens het masker aan te raken.
• Raak de binnenkant van het masker  
 niet aan.
• Gebruik de uiteinden van de linten of  
 elastieken om het masker te manipu- 
 leren zodat je handen zo ver mogelijk  
 van je gezicht blijven.
• Doe het mondmasker zo weinig  
 mogelijk aan en uit. Zet het bij voor- 
 keur op als je thuis vertrekt.
• 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.
• Draag het masker alleen wanneer  
 nodig. Bij thuisisolatie bijvoorbeeld als  
 er anderen in dezelfde ruimte aan- 
 wezig zijn.

HOUD JE MASKER VEILIG
• Steriliseer het mondmasker minstens  
 éénmaal per dag of na 4 uur intensief  
 gebruik (vb. veel praten).
• Was het 30 minuten op 60°C, of kook  
 het kortstondig in een kookpot die je  
 uitsluitend hiervoor gebruikt.
• Was je het op minder dan 60 graden?  
 Strijk het mondmasker dan op hoge  
 temperatuur. 
• Stop het masker proper en droog in  
 een ziplock zakje.
• Leg het niet in koelkast of diepvries: dit  
 doodt het virus niet, maar kan andere  
 voedingsmiddelen besmetten.
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