
PETUNJUK PENGGUNAAN 
MASKER WAJAH

UNTUK MENGHINDARI PAPARAN ABU VULKANIK DAN PARTIKEL LAINNYA

Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana 
cara mengurangi paparan terhadap abu 

vulkanik dan anjuran efektivitas berbagai jenis 
pelindung pernapasan, silakan kunjungi laman: 

www.ivhhn.org/ash-protection

PETUNJUK PENGGUNAAN MASKER WAJAH 
PADA SELEBARAN INI COCOK DIGUNAKAN 

UNTUK MASYARAKAT UMUM.
PASTIKAN ANDA MEMILIH MASKER WAJAH YANG SESUAI DENGAN WAJAH ANDA!

■  Masker wajah yang bagus umumnya memiliki kawat 
fl eksibel di sekitar hidung, tali yang dapat dikencangkan, 
dan juga busa di tepi masker untuk melindungi wajah Anda.   

■  Masker wajah sudah terpasang dengan baik jika Anda 
memperoleh perlindungan di sekitar wajah dengan tidak ada 
udara yang masuk melalui bagian pinggir masker.

■  Pastikan bingkai kacamata atau goggle tidak mengganggu 
perlindungan antara masker wajah dan wajah Anda.

■  Jika Anda memiliki rambut di wajah, masker wajah tidak 
akan efektif karena masker tidak dapat menutupi wajah 
Anda dengan rapat.

■  Fungsi pelindungan dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan kain untuk menutupi masker Anda, meskipun 
Anda mungkin akan merasa kurang nyaman. Sebaiknya 
Anda tidak mengikat kain terlalu kencang agar tidak 
menghambat pernapasan Anda.

Terima kasih kepada para model: Ubaidillah and Ines Tomašek



PETUNJUK PENGGUNAAN MASKER WAJAH
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Dengan tangan bersih, 
ambil masker dari 
kemasan. Hindari 
mengontaminasi bagian 
dalam masker dengan 
abu.

Buka lipatan pada masker 
dan rentangkan tali 
pengikat pada masker ke 
bagian belakang kepala 
atau telinga.

Letakkan masker menutupi 
hidung dan mulut. Tarik  
tali ke belakang kepala,  
dengan tali bagian atas di  
atas telinga Anda, di sekitar 
kepala belakang bagian  
atas, dan tali bagian bawah  
di bawah telinga Anda.

Pastikan tali pengikat 
bagian bawah berada 
di bawah telinga Anda, 
mendekati bagian bawah 
wajah Anda. Eratkan tali 
sehingga masker menutup 
dengan rapat dan nyaman.

Dengan kedua tangan, 
tekan rangka kawat di atas 
hidung secara perlahan 
sehingga menutupi hidung 
dan bagian wajah di bawah 
kedua mata. Jangan jepit 
kawat tersebut.

Tutup masker dengan kedua 
tangan Anda, dengan hati-hati 
tanpa mengubah posisinya. 
Hembuskan napas dengan 
kencang untuk memeriksa 
jika ada kebocoran udara di 
pinggiran masker. Atur kembali 
jika Anda merasakan ada 
kebocoran.
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