1 december 2020

Rijksoverheid
Per 1 december 2020 moet iedereen vanaf 13 jaar een mondkapje dragen waar dat verplicht is. Er zijn uitzonderingen.

Hoe gebruik je een
mondkapje?

Mondkapjesplicht

Draag een mondkapje
waar het verplicht is.

Vanaf
01-12-2020

Dragen
waar verplicht

Voor iedereen
vanaf 13 jaar
Een spatscherm mag niet in
plaats van een mondkapje.

Welk mondkapje
is geschikt?

Mondkapje voor
publiek gebruik

Waar is een mondkapje verplicht?

Publieke binnenruimtes, zoals:

Spatscherm

Doe een mondkapje op
met schone handen.

Pak het mondkapje alleen
vast aan de elastieken.

Bedek je neus, mond en
kin met het mondkapje.

Raak het mondkapje
zo min mogelijk aan.

Opdoen met
schone handen

Pak alleen vast
aan de elastieken

Bedek je neus,
mond en kin

Zo min mogelijk
aanraken

Wat doe je na gebruik
met een mondkapje?

Na gebruik

Een mondkapje van stof was je op Een wegwerpmondkapje
60 graden in de wasmachine.
gooi je bij het restafval.

Mondkapje
van stof

Wegwerpmondkapje

Publiek binnenruimtes. Bijvoorbeeld in de winkel en supermarkt, gemeentehuis en museum, bibliotheek, bioscoop, theater, restaurant en benzinestation.

Winkel en
supermarkt

Gemeentehuis
en museum

Bibliotheek

Bioscoop, theater
en podium

Restaurant

Benzinestation

Bij de uitoefenen van een contactberoep is het dragen van een mondkapje verplicht. Voor de dienstverlener en de klant. Voorbeelden van contactberoepen zijn:
Op de middelbare
school, het
mbo en hoger
onderwijs.

Onderwijs

Middelbare
school

Mbo en hoger
onderwijs

Contactberoepen, zoals:

Kapper

Draag ook een mondkapje als je met iemand in de auto zit die niet op hetzelfde adres woont als jijzelf.

Vervoer

Samen in de auto

Openbaar
vervoer

Op het station
en bij een halte

Masseur

Rijinstructeur

Tijdens het reizen met een taxi, touringcar of vliegtuig.

Taxi

Touringcar

Vliegtuig

Tijdens het reizen met het openbaar vervoer, zoals de bus, trein of tram. Je moet een mondkapje dragen zodra je in het station bent of bij de halte staat.

Kijk voor meer informatie en uitzonderingen op rijksoverheid.nl/mondkapjes of bel 0800-1351

Basisregels
Houd afstand
Houd je altijd aan de
basisregels:

Is het druk?
Ga dan weg

Nies en hoest
in je elleboog

Was regelmatig
je handen

Houd 1,5 meter afstand

Werk thuis,
tenzij dat niet kan

Dragen
waar verplicht
Draag een mondkapje
waar verplicht

alleen samen krijgen we corona onder controle

