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Coronavirus - Instructies voor het dragen van een stofmasker van het
type FFP1, FFP2 of FFP3
1 Beschrijving
In deze fiche wordt beschreven hoe je een stofmasker van het type
FFP1, FFP2 of FFP3 veilig kunt op- en afzetten om een besmetting
met het coronavirus te voorkomen.

2 Preventieve maatregelen
Opgelet: in eerste instantie moeten organisatorische maatregelen worden toegepast. De belangrijkste
maatregel is: wie zich ziek voelt, moet thuisblijven. Een tweede belangrijke maatregel is ‘social
distancing’: hou altijd minimaal 1,5 m afstand, ook tijdens verplaatsingen.
Een voldoende goede hygiëne op de werkvloer is de belangrijkste collectieve maatregel.
Als de ‘social distancing’ niet permanent kan worden gegarandeerd, moeten organisatorische en
technische maatregelen genomen worden. Als deze maatregelen niet blijken te volstaan, moeten
individuele maatregelen genomen worden.
Het dragen van een chirurgisch mondmasker of een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker behoort tot de
mogelijke individuele maatregelen. Een risicoanalyse moet bepalen welk soort masker noodzakelijk
is. In het onderstaande stappenplan staat uitgelegd hoe je een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker moet
op- en afzetten.
Maskers die beschadigd zijn of aan het einde van hun levensduur zijn gekomen, kunnen met het
gewone afval meegegeven worden. Ze kunnen ingepakt worden in een gesloten plastic zak en zo
weggegooid worden in een gesloten vuilnisbak.

3 Instructies voor het op- en afzetten van een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker
Opzetten van een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker

Afzetten van een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker

Was je handen met water en zeep voordat je het masker
aanraakt.
Leg het masker in je hand met de
neusbeugel op je vingers. De
hoofdbanden moeten los hangen
onder je hand.

Was je handen met water en zeep voordat je het
masker aanraakt.
Neem
voorzichtig
de
onderste hoofdband vast
met je beide handen, zonder
het masker aan te raken.
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Opzetten van een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker

Afzetten van een FFP1-, FFP2- of FFP3-masker

Plaats het masker zo op je
gezicht dat je kin in het masker
komt. Plaats de bovenste band
bovenaan op je achterhoofd.

Breng deze hoofdband weg
van je nek. Trek hem
vervolgens over je hoofd
naar voren en laat daar los.

Plaats de onderste band in je nek,
onder je oren.

Neem
de
bovenste
hoofdband met je beide
handen vast zonder het
masker aan te raken en til
ook deze hoofdband over je
hoofd naar voren.

Zorg dat de hoofdbanden niet
gekruist zitten.

Neem zo het masker van je
gezicht en gooi het in een
gesloten vuilnisbak.
Was je handen grondig met
water
en
zeep
en
desinfecteer ze indien nodig.

Druk de metalen neusbeugel
aan, zodat hij afgestemd wordt op
de vorm van je neus.

Controleer
of
de
maskeraansluiting goed zit:
■ Bedek de voorkant van het
masker met je beide handen
en zorg ervoor dat de positie
van het masker niet verandert.
■ Adem hard uit.
■ Als er lucht ontsnapt rond je
neus, pas je de vorm van de
neusbeugel zo aan dat het
masker goed aansluit.
Adem diep in; je moet dan een
onderdruk voelen. Als er een lek
is, pas je de positie van het
masker en/of de spanning van de
bandjes aan. Controleer de
maskeraansluiting
opnieuw.
Begin
niet
aan
de
werkzaamheden
als
het
stofmasker niet goed aansluit.
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