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Coronavirus - Instructies voor het dragen van een chirurgisch
mondmasker
1 Beschrijving
In deze fiche wordt beschreven hoe je een chirurgisch
mondmasker 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 chirurgisch 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.

Constructiv streeft steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, rekening houdend met de huidige stand van de regelgeving en de techniek. De organisatie kan echter niet
aansprakelijk worden gesteld voor de gepubliceerde informatie. De raadgevingen in deze infofiche ontslaan de lezer niet van de verplichting om de geldende regelgeving na te leven. De reproductie
van teksten en illustraties is toegestaan mits de uitdrukkelijke toestemming van Constructiv en duidelijke bronvermelding.
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3 Instructies voor het op- en afzetten van een chirurgisch masker
Opzetten van een chirurgisch masker

Afzetten van een chirurgisch masker

1. Was je handen met water en zeep
voordat je het masker aanraakt.

1. Was je handen met water en zeep
voordat je het masker aanraakt.

2. Controleer het masker om er
zeker van te zijn dat er geen gaten
of scheuren in zitten.

2. Raak de voorkant van het masker niet
aan, want deze kan besmet zijn.
Raak alleen de oorlussen, striklinten
of banden aan.

3. Hou het masker vast met de
buigbare neusstrip naar boven en
de gekleurde kant naar buiten.

3. Verwijder het masker. Volg in functie
van het type masker dat je gebruikt,
methode A of B.

4. Zet het masker op. Volg in functie
van het type masker dat je
gebruikt, methode A of B.

A. Masker met oorlussen: hou de beide
oorlussen vast, maak ze los en til ze
voorzichtig op om het masker te
verwijderen.

A. Masker met oorlussen: hou de
beide oorlussen vast, rek ze
voorzichtig uit en haak ze achter
je oren, zodat het masker je neus,
mond en kin bedekt.

B. Masker met linten of elastische
banden: til eerst het bovenste lint of
de bovenste band over je hoofd en
vervolgens het onderste lint of de
onderste band. Doe dit zonder de
voorkant van het masker aan te
raken.
4. Gooi het masker in een gesloten
vuilnisbak.

B. Masker met linten of elastische
banden: trek eerst het onderste
lint of de onderste band over je
hoofd en vervolgens het bovenste
lint of de bovenste band. Pas het
masker zo aan dat het je neus,
mond en kin bedekt.
5. Vorm de neusbrug of knijp erin om
te zorgen dat ze zich aanpast aan
de vorm van je neus.

5. Was je handen met water en zeep
voordat je iets anders aanraakt.
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