
 
 
 
Beste Schellenaar, 
 
Het dragen van een mondmasker is één van de basismaatregelen om er samen voor te zorgen dat het 
aantal besmettingen met covid 19 verder blijft dalen.  
 
In dit pakket vind je een herbruikbaar stoffen mondmasker voor elke inwoner vanaf 7 jaar die op dit 
adres geregistreerd staat. Dit mondmasker is een versie met 3 maten: XL (man), L (vrouw) en S (kind).  
Je ontvangt één of meerdere exemplaren in de maat overeenkomstig met onze gegevens uit het 
bevolkingsregister. 
 
Wanneer een mondmasker dragen? 
Als je niest, hoest of praat, vliegen er druppels rond. Een mondmasker houdt de druppels tegen. Zo 
bescherm je anderen. Ook voorwerpen in de omgeving raken zo minder besmet. 
 
Het is verplicht: 

 op het openbaar vervoer (verplicht boven 12 jaar) 

 in bedrijven waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden 

 op school (vanaf middelbaar en voor schoolpersoneel) 
 
Het is aangeraden: 

 in de supermarkt of op plaatsen waar je soms moeilijk fysieke afstand kan houden 

 bij bezoek aan kwetsbare personen of als je zelf risicopatiënt bent 

 bij het afhalen van kinderen in crèches en scholen (soms verplicht vanuit de organisatie) 
 
Voor kinderen van crèches, kleuterschool en lagere school is het niet evident om een mondmasker op 
de juiste manier te dragen. Dit zorgt voor een vals gevoel van veiligheid. Het is dus niet aangeraden dat 
jonge kinderen er één dragen. 
 
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 personen waar je niet mee 
samenwoont.  
 
Op de achterzijde lees je tips voor een goed gebruik van dit mondmasker. 
 
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 
 
Vriendelijke groeten 
 
 
Burgemeester Rob Mennes en schepenen Geert Rottiers, Vera Goris, Karl Van Hoofstat en Axel Boen 
 
 

Gebruik je dit mondmasker niet?  
Bezorg het aan iemand die het wel kan gebruiken. Of geef het terug af op het gemeentehuis en wij 
zorgen voor een herverdeling naar zorgberoepen en scholen.   



Het mondmasker opzetten 

 Voor je het masker opzet, was je grondig je handen met water en zeep. 

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

 Het masker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed aansluiten op je gezicht. 

 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 mondmasker dragen 

 Van zodra je het masker hebt opgezet, vermijd je om dit aan te raken. 

 Als je masker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het 
terug te bevestigen. 

 Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten. Draag je masker nooit onder je neus of kin. 
 
Het mondmasker afzetten 

 Raak enkel de elastieken of lintjes aan om je masker af te zetten. Raak de voorkant niet aan. 

 Nadat je het hebt afgezet, was je grondig je handen. 

 Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), leg het dan op 
een propere plaats met de buitenkant van het masker naar boven gericht of in 
geïndividualiseerde papieren omslag of zakje. 

 
Het mondmasker wassen 

 Het masker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld leerkracht die 
lesgeeft) veranderd worden of sneller wanneer het vochtig of zichtbaar vuil is. 

 Het masker moet na elk gebruik gewassen worden met wasmiddel in de wasmachine op 60°C 
met de rest van de was. Je kan het ook koken met wasmiddel in een kookpot die enkel hiervoor 
gebruikt wordt.  

 Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te wassen met de 
hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken. 

 Alleen strijken of met een haardroger over het masker gaan volstaat niet. Dit kan geen 
wasbeurt vervangen. 

 Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken.  

 Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, 
was dan zeker grondig je handen. 

 
Het mondmasker bewaren 

 Kies een vaste en propere plaats voor je masker en bewaar je gebruikte exemplaren bij 
voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast. 

 Raak het propere masker enkel aan nadat je je handen hebt gewassen en raak nooit de 
binnenkant aan. 

 Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker 
riskeert je voeding te besmetten. 

 
Kijk op https://maakjemondmasker.be/ voor filmpjes met instructies rond het gebruik van een masker 
en patronen om zelf extra exemplaren te maken. 
 

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 


