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Hoe draagt u  
een mondmasker?

¿Cómo debe usted portar una mascarilla bucal?

ES
De vertaalde tekst op deze 
affiche is een letterlijke 
vertaling uit het Nederlands.

Draag een mondmasker om anderen niet  
te besmetten. 
Hebt u een filter? Steek hem in uw 
mondmasker voor extra bescherming.

Porte una mascarilla bucal para no contagiar  
a su prójimo. 
¿Dispone usted de un filtro? Colóquelo en la 
mascarilla bucal para darle protección adicional.

• Draag uw mondmasker niet  
 langer dan 8 uur. 
• Zet het mondmasker af van  
 achter naar voor zonder de  
 voorkant aan te raken.  
• Doe uw mondmasker meteen  
 in de was.

• No porte una mascarilla bucal durante 
 más de 8 horas. 
• Quítese la mascarilla de atrás hacia 
 adelante sin tocar la parte del frente. 
• Introduzca inmediatamente la mascarilla 
 bucal en la lavadora.

Uw neus, mond en kin moeten 
onder het masker zitten – zonder 
openingen aan de zijkant.

Su nariz, boca y mentón deben estar 
cubiertos por la mascarilla, sin dejar 
aberturas a los lados.

Was uw handen voor u uw 
mondmasker aandoet.

Lávese las manos antes de colocarse la 
mascarilla bucal.

Heb u het mondmasker op?  
Raak het niet meer aan.

¿Porta usted una mascarilla bucal?  
No la vuelva a tocar.

Was uw mondmasker op het einde van 
de dag op 60°C in de wasmachine of 
kook het in een kookpot.

Al final del día, lave la mascarilla bucal a 60°C  
o hiérvala en un recipiente adecuado.

Was uw handen altijd voor en nadat 
u het mondmasker afzet.

Lávese las manos antes y después de 
quitarse la mascarilla bucal.

Raak nooit de binnenkant  
van het mondmasker aan,  
alleen de lintjes.

Nunca toque el interior de la mascarilla 
bucal, hágalo sólo por las cintas.



S men tegen corona Check updates: antwerpen.be/coronavirus

V.
U

.:
 s

ta
d

 A
n

tw
e

rp
e

n
, 

G
o

e
le

 H
a

e
st

, 
G

ro
te

 M
a

rk
t 

1
, 

2
0

0
0

 A
n

tw
e

rp
e

n
 |

 2
0

2
0

Hoe gebruikt u de filter?
¿Cómo utilizar el filtro?

Kijk welk mondmasker u kreeg.

Verifique qué tipo de mascarilla bucal recibió.

Schuif één filter in de opening van het mondmasker.  
Zorg dat de filter niet dubbel plooit.

Introduzca un solo filtro en la apertura interior de la mascarilla bucal. Asegúrese de que el filtro no se doble.

Laat de filter in het mondmasker zitten en was elke dag op 60°.  
Vervang de filter na 30 wasbeurten door een nieuwe.

Deje el filtro en la mascarilla bucal y lávela a diario a 60°. Reemplace el filtro después de 30 lavadas.

Knip het juiste patroon uit. Neem de filterstof die u kreeg. Leg het patroon op één helft en knip de 
filter op maat. Knip nog een filter uit de andere helft. Zo hebt u twee filters.

Recorte el patrón correcto. Tome la malla del filtro que usted recibió. Coloque el patrón en la mitad y recorte el filtro a la medida. 
Recorte otro filtro en la otra mitad de la malla. De esta manera usted tendrá dos filtros.

Strijk het mondmasker niet met de de filter erin.

No planche la mascarilla bucal con el filtro dentro.

Draag een mondmasker om anderen niet te besmetten. Steek de filter  
in uw mondmasker voor extra bescherming.

Porte una mascarilla bucal para no contagiar a su prójimo.  
Introduzca el filtro en la mascarilla bucal para darle protección adicional.

= Patroon 1 

= Patrón 1

= Patroon 2 

= Patrón 2
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