
JE MONDMASKER GEBRUIKEN

DRAGEN

was eerst grondig je handen

raak enkel de elastieken of lintjes 
aan om je masker op te zetten

zorg dat je masker je neus, mond 
en kin bedekt

doe je masker zo weinig mogelijk 
aan en uit

hou voldoende afstand van 
anderen

WASSEN

bewaar je gebruikte mondmaskers 
bij voorkeur in een gesloten zak als 
je ze niet meteen wast

was je masker na elk gebruik en 
zeker elke 8 uur, of elke 4 uur bij 
intensief gebruik 

stop het in de was-
machine op 60°C met 
de rest van de was of 
kook het in een kookpot 

BEWAREN

bewaar je mondmaskers 
op een propere plaats 

raak een proper 
mondmasker enkel aan 
nadat je je handen hebt 
gewassen 

raak je mondmasker nooit aan de 
binnenkant aan

stop je masker niet in de diepvries 
of koelkast

AFZETTEN

raak enkel de elastieken of lintjes 
aan om je masker af te zetten

was meteen grondig je handen

leg je masker op 
een propere plaats 
die je nadien 
makkelijk kan 
schoonmaken of 
stop het in een 
luchtdoorlatende 
zak als je het even moet afzetten



Beste Gaverling,

Jij en alle inwoners vanaf 12 jaar krijgen dit herbruikbaar 
mondmasker in de strijd tegen corona.

Op de achterzijde van deze brief vind je instructies om je 
masker juist te dragen, te wassen en te bewaren.

Belangrijk om weten: je masker kan het virus niet stoppen 
maar enkel het risico verminderen dat je anderen besmet. 
Blijf dus nog zoveel mogelijk in je kot en hou voldoende 
afstand als je toch de deur uitgaat.

Meer info over alle maatregelen en acties in Gavere vind 
je op www.gavere.be/coronavirus. Abonneer je op de 
nieuwsbrief om altijd op de hoogte te blijven  
(www.gavere.be/nieuwsbrief).

Een praktische vraag? Bel tijdens de kantooruren naar 
het onthaal via 09 389 29 00 (niet op vrijdagnamiddag) of 
mail naar info@gavere.be.

Informatie over het coronavirus zelf en over de 
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vind je op 
www.info-coronavirus.be.

Dankjewel om goed voor jezelf en voor anderen te blijven 
zorgen. Samen krijgen we dit coronavirus klein!

Warme groeten van je lokaal bestuur

#samentegencorona    
#warmgavere


