
Die WGO waarsku dat maskers met kleppe nie die beskerming bied wat 
nodig is nie. Die rede hiervoor is dat ’n geïnfekteerde persoon wat die 
masker dra, kan nies en druppeltjies deur die klep na buite kan stuur. Die 
risiko vir mense daar naby is dan groter.

HOE KIES JY 
JOU MASKER?

Nie alle maskers is gelyk nie

Lapmaskers met ’n paar lae blokkeer die vrystelling 
van deeltjies in die lug om jou.

Selfs as fyn druppeltjies in die lug ontsnap, is die 
afstand wat hulle beweeg korter as met
onbeskermde spraak. 

Blokkering van tot 80% is met eksperimente
verkry. In sommige studies het lapmaskers net so 
goed soos chirurgiese maskers gewerk.

Die paar lae lap met ’n hoër weeftelling is beter as 
enkellae lap met ’n laer weeftelling. In sommige 
gevalle word amper 50% van fyn deeltjies van minder 
as 1 mikron gefiltreer.

Sommige tipes materiaal kan filtrering verbeter deur 
’n vorm van statiese elektrisiteit op te wek wat die 
vasvang van deeltjies verbeter. 

Sommige tipes materiaal soos sy help om klam 
druppeltjies af te stoot en help dat die lap nie so nat 
word nie, en dit verbeter die vermoë om asem te haal 
en gerief.

Die Amerikaanse Centre for Disease 
Control stel voor dat jy ’n lapmasker 
met ’n paar lae gebruik.

Kies maskers wat:

Twee of meer lae 
wasbare lap het 
waardeur jy kan 

asemhaal

Jou neus en 
mond heeltemal 

bedek 

Styf teen die kante 
van jou gesig pas en 
nie gapings laat nie

’n Draad oor jou neus 
het om te keer dat lug 

aan die bokant van 
die masker uitlek 

MOENIE maskers kies wat:

Gemaak is van lap 
wat dit moeilik maak 
om asem te haal nie, 

byvoorbeeld viniel

Uitasemkleppe of gate 
het wat virusdeeltjies 

toelaat om te ontsnap nie

Vir gesondheidsorgwerkers 
bedoel is nie, insluitend 

N95-respirators

#UnityinAction


