1 juli 2020

Hoe maak je je eigen niet-medische mondkapje?
Voorbeeld instructie
Een niet-medisch mondkapje kun je aanschaffen of thuis maken. Een nietmedisch mondkapje draag je niet ter bescherming van jezelf, maar ter
bescherming van de mensen om je heen. Let op: dit is geen medisch
hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel.
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Hoe maak je je eigen niet-medische mondkapje?
Benodigdheden: textiel, elastiek, schaar, naald en draad of naaimachine.
1. Was het textiel op 60 °C
2. Knip twee stukken textiel uit van 20 bij 27 cm en neem twee bandjes
elastiek van 18 cm lang.
3. Leg de 2 stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden 0,5 cm om en
naai ze aan elkaar vast.
4. Vouw de korte kanten ruim 1,5 cm naar binnen en naai ze vast.
5. Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in.
6. Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Stel daarvoor de
knopen in het elastiek bij wanneer nodig.
7. Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed over je mond,
neus en kin past en naai het elastiek vast aan de stof.
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Hoe gebruik ik mijn niet-medische mondkapje?
• Was voor het opzetten én na het afzetten van het niet-medische
mondkapje je handen minimaal 20 seconden met water en zeep.
• Raak tijdens het op- en afzetten alleen het elastiek aan.
• Zorg dat je mond, neus en kin goed bedekt zijn en raak het daarna niet
meer aan.
• Draag het niet-medische mondkapje maximaal 3 uur per keer.
• Bewaar een schoon of gebruikt mondkapje apart van elkaar in een
afgesloten zakje of bakje.
• Was het niet-medisch mondkapje na ieder gebruik op 60 °C op een
volledig wasprogramma. Was alleen met wasmiddel, voeg geen
wasverzachter toe.
• Was je handen nadat je het niet-medische mondkapje in de wasmachine
hebt gestopt.
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 jaar.
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Kijk voor meer informatie over mondkapjes op rijksoverheid.nl/mondkapje
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

alleen samen krijgen we
corona onder controle

