Informatiefiche
De verschillende types mondneusmaskers
in de bouw tijdens de COVID-19-pandemie
Bescherming van Bescherming van
de omgeving
de drager
tegen COVID-19
tegen COVID-19

Geschikt
bij sociale afstand
van < 1,5 meter

Draagtijd

Hergebruik?

Ja

Gedeeltelijk

Ja

Max. 8 uur

Na gebruik wassen
op minimum
60°, drogen in de
droogtrommel, en
eventueel nadien
nog strijken.

Ja

Gedeeltelijk

Ja

Max. 8 uur

Nee

Ja

Gedeeltelijk

Ja

Max. 8 uur

Nee

Ja

Ja

Ja +
bij activiteiten met lage
blootstelling aan stof, rook
of aerosol (geen CMR*), bijv.
werken met steengruis ...

Max. 8 uur voor
COVID-19.

Nee

Zelfgemaakt linnen
masker

Comfortmasker

Chirurgisch
mondneusmasker

______
Nee

Opgelet: andere
blootstelling (stof,
rook of aerosol)
reduceert de
draagtijd.

FFP1
Ja

Ja

______
Nee

Ja+
bij activiteiten met verhoogde
blootstelling aan stof, rook of
aerosol (geen CMR*), bijv. op
water gebaseerde verven met
borstel of rol, pleisteren, zacht
hout bewerken, slijpen en
schuren van metaal ...

Max. 8 uur
voor COVID-19.

Nee

Opgelet: andere
blootstelling (stof,
rook of aerosol)
reduceert de
draagtijd.

FFP2
Ja
______
Nee

FFP3

Ja

Ja +
bij activiteiten met verhoogde
blootstelling aan stof, rook of
aerosol of met lage blootstelling
aan CMR*-stof, -rook of -aerosol,
bijv. glasvezelconstructies,
slijpen, schuren en opruimen
van beton en steen, hard hout
bewerken, asbestmateriaal
verplaatsen ...

Max. 8 uur voor
COVID-19.

Nee

Opgelet: andere
blootstelling (stof,
rook of aerosol)
reduceert de
draagtijd.

* CMR: carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen
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AANDACHTSPUNTEN:
• De sociale afstand respecteren is nog altijd regel nummer 1. Een masker dragen
of persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken is de laatste maatregel in de
preventiehiërarchie.
• Zet het mondneusmasker op en af met propere handen. Raak het mondneusmasker tijdens het gebruik zo weinig mogelijk aan.
• Draag het mondneusmasker altijd met het metalen neusbrugje op de neus. De
plooitjes van het mondneusmasker kijken aan de voorkant naar beneden.
• Het mondneusmasker bedekt altijd én de neus én de mond.
• De maximumdraagtijd van een mondneusmasker is 8 uur. Is het mondneusmasker zichtbaar vuil of vochtig (ook bij regenweer)? Vervang het dan
onmiddellijk.
• Voor de FFP-maskers is de pasvorm van het masker zeer belangrijk. Voor een
optimale bescherming bij het dragen van een FFP-masker moet men
gladgeschoren zijn. Baarden en snorren zorgen ervoor dat het masker niet
aansluit aan het aangezicht waardoor er geen bescherming is en de drager dus
wel wordt blootgesteld.
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