A.H. van der Poel B.V.
Postbus 35 – 3925 ZG
Scherpenzeel
T 033-7200825
info@poelweb.nl
www.poelweb.nl

Wanneer ben je verplicht om een mondkapje te dragen?
Omdat het in het openbaar vervoer moeilijk is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, is het
per 1 juni 2020 verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen als je gaat reizen met het
openbaar vervoer. Dit geldt niet alleen voor reizigers, maar ook voor medewerkers in het
openbaar vervoer. In alle andere gevallen is het dragen van een niet-medisch
mondkapje niet verplicht. Je hoeft dus geen mondkapje te dragen als je bijvoorbeeld
boodschappen gaat doen, als je een blokje omgaat of als je naar de kapper gaat. Maar het mag
natuurlijk wel.
Welke mondkapjes zijn goed?
Mondkapjes die bij PoelWeb worden verkocht houden de meeste virusdeeltjes tegen.
Hoe moet je een mondkapje dragen?
Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat je een mondkapje op de
juiste manier opdoet, draagt, afdoet en weggooit. Hieronder lees je hoe dat doet:
Stap 1: reinig je handen met water en handzeep of een desinfecterende handgel
voordat je het mondkapje opdoet.
Stap 2: gebruik de touwtjes of elastieken om het mondkapje op te zetten. Raak de binnenkant
van het mondkapje niet aan. Zorg ervoor dat het mondkapje je mond én je neus bedekt en zorg
ervoor dat het mondkapje goed aansluit op je gezicht.
Stap 3: raak het mondkapje niet aan tijdens het dragen. Doe je dit wel, reinig dan je handen
met water en zeep of desinfecterende handgel.
Stap 4: vervang het mondkapje door een nieuw exemplaar zodra het vochtig is. Gebruik
mondkapjes die geschikt zijn voor eenmalig gebruik niet opnieuw.
Stap 5: doe het masker af door middel van de touwtjes of elastieken. Raak het mondkapje niet
aan. Gooi het masker onmiddellijk weg in een gesloten afvalbak. Reinig daarna je handen met
water en zeep of desinfecterende handgel.
Ben je beschermd tegen het coronavirus als je een mondkapje draagt?
Met een niet-medisch mondkapje bescherm je niet jezelf, maar de mensen om je heen. Een nietmedisch mondkapje filtert namelijk alleen uitgeademde lucht, niet de lucht die je zelf inademt.
Het dragen van een niet-medisch mondkapje is een aanvulling op de andere
hygiënemaatregelen, zoals vaak en grondig je handen wassen.
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Hoe vaak kun je een mondkapje gebruiken?
Wegwerp-mondkapjes kun je maar één keer gebruiken. Je kunt deze mondkapjes ongeveer drie
uur dragen. Daarna moet je ze weggooien. Mondkapjes mogen bij het restafval. Naast wegwerpmondkapjes bestaan er herbruikbare mondkapjes. Deze mondkapjes kun je wassen in de
wasmachine op tenminste 60 graden. Gebruik geen wasverzachter.
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