
Samen stoppen we 
het coronavirus

Beste inwoner van Oudenaarde

Het dragen van mondmaskers speelt een belangrijke rol bij de versoepeling van de  
coronamaatregelen. Stad Oudenaarde heeft, samen met de gemeenten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen (Kruisem, Kluisbergen, Wortegem-Petegem), via een groepsaankoop 
mondmaskers aangekocht voor onze inwoners. 

We voorzien een gratis mondmasker voor elke inwoner. De mondmaskers vind je in deze omslag. 

Hoe moet ik het mondmasker aandoen of afzetten?

Het masker aandoen

Het masker afzetten

Als je het masker draagt, raak het zo weinig mogelijk aan. Glijdt het af of is het niet goed 
bevestigd, raak dan enkel de elastieken aan. Zet je masker niet te vaak op en af.

Zorg ervoor dat het je 
neus en mond bedekt en 

dat het goed aansluit.

Trek de elastiekjes over je 
oren. Raak de binnenkant 
van het masker niet aan.

Zet het mondmasker op 
zodat het je neus en mond 

volledig bedekt.

Was eerst je handen met 
water en zeep voor je het 

masker aanraakt.

Was opnieuw je handen.Zet het masker af. Raak 
de binnenkant van het 

masker niet aan.

Gebruik de elastiekjes om 
het masker uit te doen.

Was eerst je handen met 
water en zeep voor je het 

masker aanraakt.



Hoe was en bewaar je het mondmasker?

Was je masker elke 8 uur of elke 4 uur bij intensief gebruik (bijvoorbeeld 4 uur vaak praten). 
Was je mondmasker sowieso zodra het vochtig of zichtbaar vuil is. 

Was je mondmasker met 
wasmiddel in de wasmachine op 

60°C met de rest van de was. 

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

Gebruik pas je mondmasker als het volledig droog is. 
Als je het masker afzet voor een korte tijd, leg het dan op een propere plaats die je nadien 
makkelijk kan schoonmaken of steek het in een hermetisch sluitbare zak.

Je kan het mondmasker ook 5 minuten 
lang koken in een kookpot

die enkel hiervoor gebruikt wordt.

Was je het masker op een lage 
temperatuur zoals handwas, 

dan moet je het daarna op hoge 
temperatuur strijken.

Ben ik verplicht een mondmasker te dragen?

Het dragen van een mondmasker is sterk aanbevolen. 

Het dragen van een mondmasker doe je in de eerste plaats niet om jezelf te beschermen, 
maar vooral om anderen te beschermen. Je bent vooral beschermd als anderen rond jou een 
mondmasker dragen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht:
-   Op het openbaar vervoer (voor reizigers ouder dan 12 jaar). Je draagt het mondmasker 
    zodra je het station of de halte betreedt.
-   Op school, voor personeelsleden en leerlingen ouder dan 12 jaar
-   Op plaatsen waar je geen afstand van 1,5 meter kan houden

We danken je voor je inspanningen tijdens deze coronacrisis, of je nu werkt of in je kot blijft. 
Deze instructies kun je ook nalezen via www.oudenaarde.be/mondmasker. 
Heb je vragen? Contacteer ons via 055 46 06 02 of via corona@oudenaarde.be. 
Draag zorg voor jezelf en voor elkaar! 

www.oudenaarde.be/corona
corona@oudenaarde.be 
055 46 06 02

www.info-coronavirus.be 
0800 14 689

Meer info over het coronavirus


