
 
Beste Schellenaar, 
 
De Nationale Veiligheidsraad kondigde aan dat het dragen van mondmaskers een belangrijke rol 
speelt bij de versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. In afwachting van een levering van 
herbruikbare stoffen maskers nam de gemeente zelf al het initiatief om 2 wegwerpmondmaskers te 
bezorgen per ingeschreven bewoner op dit adres. Zo heb je nu al een extra beveiligingsmiddel. 
 
In een tweede fase zet Schelle, samen met de Rupelgemeenten, via een groepsaankoop in op een 
definitievere oplossing met de bestelling van herbruikbare stoffen maskers. Hopelijk kunnen we 
vanaf half mei aan elke inwoner vanaf 12 jaar 1 exemplaar bezorgen.  
 

BELANGRIJK: lees eerst deze brief voor je het zakje opent. 
 
Ben ik verplicht een mondmasker te dragen? 
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 4 mei: 

 Op het openbaar vervoer, voor reizigers ouder dan 12 jaar.  
Je draagt het mondmasker vanaf dat je aankomt in het station of aan de halte. 

 Op school, voor personeelsleden en leerlingen vanaf de middelbare school (12 jaar). 
 In bedrijven als de fysieke afstand van 1,5 meter niet gevolgd kan worden. 

Een mondmasker wordt ook sterk aangeraden op publieke plekken waar 1,5 meter afstand houden 
moeilijk is. De regering stelt dat je ook een sjaal kan gebruiken om neus en mond te bedekken. 
 
Hoe moet ik een mondmasker aandoen of afzetten? 

 Was je handen grondig voor je het masker aanraakt. Gebruik de uiteinden van de linten of 
elastieken om het masker aan te brengen. Raak nooit de binnen- en buitenkant van het 
masker aan, ook niet bij het afdoen. Meestal is de witte zijde de binnenkant.  

 Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bind het 
vast aan de onderkant door je kin te bedekken. Het moet zo goed mogelijk aansluiten op je 
gezicht.  

 Raak je gezicht en het masker niet meer aan wanneer je het draagt.  
 Was je handen zeker ook na het afdoen van het masker. 

 
Is dit een herbruikbaar mondmasker? 
Je kan dit masker niet wassen, maar wel hergebruiken tot maximaal 8 uur totale draagtijd.  
Laat het na een correct gebruik 72 uur rusten op een stofvrije en droge plaats (bijvoorbeeld in 
papieren omslag of plastic zak, nooit in broekzak of los in handtas).  
Het masker mag je niet meer dragen als het zichtbaar vervuild is. 
 
Beschermt een mondmasker mij tegen het coronavirus? 
Je draagt een mondmasker om eventueel besmette vochtpartikels bij je te houden en zo anderen te 
beschermen. Ook voorwerpen in de omgeving raken zo minder besmet. Een masker dragen 
beschermt dus niet jezelf, maar wel de mensen rondom jou.  
 
Het dragen van een mondmasker is een aanvulling op de richtlijnen. Je beschermt jezelf het best 
door regelmatig je handen te wassen en een afstand van 1,5 meter te houden van anderen. Hoest 
en nies in een papieren zakdoek of in je elleboog en blijf thuis als je ziek bent. 
 
Gebruik je deze mondmaskers niet in je gezin? Bezorg ze dan ongeopend aan iemand die ze wel 
kan gebruiken of breng de zak naar de inkomhal van het gemeentehuis (tijdens de openingsuren). 



Samenvatting afgekondigde timing door Nationale Veiligheidsraad 
Op basis van het advies van de experten werkten de Belgische overheden onderstaande timing uit. 
Aanpassing van de maatregelen en de vooropgestelde data hangen af van de evolutie van het 
aantal besmettingen en de medische situatie. Het bestuur bekijkt hoe we deze maatregelen in 
Schelle verder moeten uitwerken op alle domeinen. 
 
Tot en met zondag 3 mei 

 Alle maatregelen blijven ongewijzigd en alle regels moeten gerespecteerd worden. 
 
Vanaf maandag 4 mei (afhankelijk van voorafgaande evaluatie kunnen er nog wijzigingen zijn) 

 Alle bedrijven (dus ook uit niet-essentiële sectoren) mogen opstarten, maar moeten strenge 
veiligheidsmaatregelen naleven. Thuiswerk blijft de norm. 

 Naast wandelen, lopen en fietsen worden andere contactloze buitensporten (zoals tennis, 
vissen of golf) toegestaan met maximaal twee personen, bovenop de mensen die onder 
hetzelfde dak wonen. Dit kan zolang 1,5 meter afstand wordt bewaard. Toegang tot 
overdekte infrastructuur zoals douches of cafetaria blijf verboden. 

 Je moet zoveel mogelijk thuisblijven, alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan. 
 Mondmasker zijn verplicht op openbaar vervoer. 

 
Vanaf maandag 11 mei (afhankelijk van voorafgaande evaluatie kunnen er nog wijzigingen zijn) 

 Alle winkels mogen deuren openen onder strikte voorwaarden om drukte te vermijden. 
 
Vanaf maandag 18 mei (afhankelijk van voorafgaande evaluatie kunnen er nog wijzigingen zijn) 

 Basis- en middelbaar onderwijs gaan gedeeltelijk open volgens strikte richtlijnen. Vlaamse 
scholen mogen op 15 mei proefdraaien. Scholen informeren ouders rond de werkwijze. 

 Mondmaskers zijn verplicht voor leerlingen vanaf 12 jaar in middelbare school en 
leerkrachten. 

 
Te bekijken in deze fase: beperkt bezoek van vrienden/familie, opening kapsalons, musea, 
uitbreiding buitenactiviteiten, mogelijkheid om daguitstappen te maken in binnenland of naar 
tweede verblijf. 
Beslissing eind mei: zomerkampen voor jongeren. 
 
Niet eerder dan 8 juni 
Te bekijken in deze fase: opening horeca, meerdaagse reizen binnen en buiten België. 
 
Tot 31 augustus 
Grote evenementen en festivals zijn verboden. 
 
In deze moeilijke tijden kunnen we rekenen op een immense solidariteit. Een bijzondere dank gaat 
naar al het personeel in de zorgsector, naar iedereen die aan het werk is, naar alle vrijwilligers die 
zich inzetten en naar iedereen die de opgelegde maatregelen naleeft. 
 
Overzicht van alle maatregelen in vraag en antwoord: www.info-coronavirus.be 
Info rond maatregelen in Schelle: www.schelle.be – facebook gemeente Schelle  
 
Gemeentehuis Schelle - enkel toegankelijk na afspraak die je maakt via: 
onthaal@schelle.be of tel. 03 871 98 30 (elke werkdag tussen 8.30 en 12 uur) 
Ook voor vragen rond deze verdeling van mondmaskers. 
Hulp nodig? Onze sociale dienst staat voor je klaar via socialedienst@schelle.be – tel. 03 871 98 30 
 
Burgemeester Rob Mennes en schepenen Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat en Axel Boen 


