28 november 2021

Rijksoverheid

Mondkapjesplicht
Vanaf 28 november 2021 moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is. Er zijn uitzonderingen.

Draag een mondkapje waar het verplicht is.

Vanaf
28 11 2021

Hoe gebruik je een mondkapje?

Dragen
waar verplicht

Voor iedereen
vanaf 13 jaar

Wat doe je na gebruik met een mondkapje?

Welk mondkapje
is geschikt?

Mondkapje voor
publiek gebruik

Doe een mondkapje op
met schone handen.

Opdoen met
schone handen

Pak het mondkapje alleen
vast aan de elastieken.

Bedek je neus, mond en
kin met het mondkapje.

Pak alleen vast
aan de elastieken

Bedek je neus,
mond en kin

Een mondkapje van stof was je op 60 graden in de wasmachine.

Na gebruik

Mondkapje
van stof

Raak het mondkapje
zo min mogelijk aan.

Zo min mogelijk
aanraken

Een wegwerpmondkapje gooi je bij het restafval.

Wegwerpmondkapje

Waar is een mondkapje verplicht?

Contactberoepen (bijv. Bij verplaatsing op basisOp plekken waar je een
kapper, masseur, pedicure) scholen (volwassenen), coronatoegangsbewijs nodig
voorgezet onderwijs, mbo,
hebt, bij verplaatsing
Je moet een mondkapje dragen in winkels, in alle publieke locaties binnen, bibliotheken
hbo en universiteit
en bij contactberoepen zoals de kapper, masseur en pedicure.
Alle publieke
locaties binnen

Winkels

Mondkapje
verplicht

Bibliotheek

In openbaar vervoer, op een
station en bij een halte

Veerboot

Taxi

Touringcar

In het vliegtuig en
op de luchthaven

Je moet een mondkapje dragen zodra je in het station bent of bij de halte staat. Tijdens het reizen met een veerboot, taxi of touringcar. Je moet een mondkapje dragen in het vliegtuig en op luchthavens.

Basisregels
Was je handen

Houd afstand en
schud geen handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Zorg voor voldoende
frisse lucht

Werk thuis, tenzij het
echt niet anders kan

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar
Volledige vaccinatie

Negatieve test
binnen 24 uur

In afgelopen 12 maanden
corona gehad

Download de
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

