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LOKAAL BESTUUR

Na 50 wasbeurten heb ik een nieuw masker nodig. Wat moet ik dan doen?
Er ééntje kopen is het makkelijkst of anders moeten we zelf aan de slag…
Maar geen angstzweet: je kunt altijd terecht op de website www.maakjemondmasker.be
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Wat als mijn mondmasker afzakt? Dan raak je enkel
de zijkanten aan om het goed te zetten, maar daarna
was je onmiddellijk je handen. En wat als je moet
drinken? Dan leg je het tijdelijk op een propere
plaats en weer onmiddellijk je handen wassen…
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TIP: Het tragische lot van de coronasnor of –
baard… een zorro- of zappa-snorretje kan, maar
de haren moeten binnen het masker vallen en
mogen niet onder de randen kruipen.Vandaar ook
dat de meeste baarden niet gecombineerd kunnen
worden met een mondmasker. Helaas, de schaar
zal erin moeten, maar alles groeit wel weer…
TIP: Mochten je brilglazen ondanks alle voorzorgen toch nog bedampen door je adem, dan
kun je een druppel afwasmiddel, zeep, shampoo of
scheerschuim over je glazen wrijven. Daarna even
afdrogen met een brillendoekje, maar zeker geen
alcohol gebruiken, want die brengt schade aan.
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Hoe moet ik het mondmasker wassen?
Aan het eind van elke dag gaat het
masker de wasmand in…
Help, niet samen in de badkuip, maar
alleen het masker met eventueel
andere was in de wasmachine. Voorzie
een programma op 60 graden, zeker
een half uur lang.

Nee, ook niet in de microgolfoven of de
diepvriezer, want die doden het virus niet.
En het masker nadien ook niet strijken.
Bewaar je mondmasker(s) op een vaste,
propere plaats in een gesloten stoffen
zak die mee de wasmachine in kan.

Alternatieve TIP: Het masker 5 minuten koken in een pot kan ook, maar daarna kun je die pot nog enkel
daarvoor gebruiken. Maak er zeker geen voedsel meer in klaar!

