
Het Corona-virus

Veel mensen denken aan het Corona-virus. 

Gelukkig worden mensen met dit virus bijna allemaal weer beter. 

Maar het is goed als je voorzichtig bent.

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het 
niezen en snuiten. 

Wat kun je doen? 

Hier vind je een paar belangrijke tips:

 

1. Was je handen een paar keer per dag 
 met zeep. Was ook goed tussen je vingers.

3. Nies en hoest in je elleboog.
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Hier leest u meer over het Corona-virus.  
Bel bij vragen: 0800-1351

• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
• Vraag niet meer dan 3 mensen op bezoek. 
• Hou 2 meter afstand van andere mensen. 

• Groepen van meer dan 2 mensen zijn nu verboden. De politie kan hoge boetes geven.  
 Alleen een gezin met kinderen krijgt geen boete.
• Hou 2 meter afstand van andere mensen.
• Ga alleen boodschappen doen. Neem je kinderen niet mee, als dat kan.
• Je mag voor een wandeling naar buiten, maar niet in de drukte.
• Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen nog wel met vriendjes samen buitenspelen. 
 Maar alleen in een klein groepje. 

Advies voor thuis:

Advies voor buiten:
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فيروس كورونا 
هنا يمكنك قراءة المزيد عن فيروس كورونا.

  اتصل للمزيد من المعلومات 

نصائح لألماكن الداخلية والخارجيةنصائح لألماكن الداخلية والخارجية::
ال تذهب إلى األماكن التي يوجد بها الكثير من الناسال تذهب إلى األماكن التي يوجد بها الكثير من الناس..

االبتعاد االبتعاد 1,51,5 متر عن اآلخرين متر عن اآلخرين..
ال يجب على األطفال حتى سن ال يجب على األطفال حتى سن 1313 عاًما الحفاظ على مسافة عند ممارسة الرياضة عاًما الحفاظ على مسافة عند ممارسة الرياضة..

وسائل النقل العامةوسائل النقل العامة::
استخدم سائل و النقل العام إذا كنت مضطًرا لذلك. تجنب و الركوب اذا كان هناك ازدحاماستخدم سائل و النقل العام إذا كنت مضطًرا لذلك. تجنب و الركوب اذا كان هناك ازدحام..

    ضع و الكمامة في الحافلة أو الترام أو المترو أو القطار أو العّبارة إلى جزر ادن و أمر إلزامي اعتباًرا من ضع و الكمامة في الحافلة أو الترام أو المترو أو القطار أو العّبارة إلى جزر ادن و أمر إلزامي اعتباًرا من 11 يونيو ويمكن و يونيو ويمكن و  
تغريمك اذا خالفت القواعدتغريمك اذا خالفت القواعد..

0800-1351 :



Klachten?

De huisarts bellen?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus. 
En je hebt koorts.
En je hoest of ademt moeilijk. 

Wil je meer informatie?  
Kijk dan bij Thuisarts.nl 

Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs 
van stichting ABC.

Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?  
Dat is meestal een gewone verkoudheid.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!Bel dan meteen de huisarts. 
En vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger? 
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نصيحة لألشخاص الذين لديهم شكاوىنصيحة لألشخاص الذين لديهم شكاوى::
إذا كنت تعاني من حمى أعلى من إذا كنت تعاني من حمى أعلى من 3838 درجة ، أو صعوبة في التنفس ، فيجب عليك البقاء في المنزل. و يجب على كل من درجة ، أو صعوبة في التنفس ، فيجب عليك البقاء في المنزل. و يجب على كل من

يعيش في منزلك البقاء في المنزل أيضايعيش في منزلك البقاء في المنزل أيضا..

إذا كانت لديك شكوى واحدة أو أكثر من هذه الشكاوىإذا كانت لديك شكوى واحدة أو أكثر من هذه الشكاوى::
• • سعالسعال
• • عطسعطس

• • سيالن في األنفسيالن في األنف
• • الم حلقالم حلق

في هذه الحاالت يجب عليك البقاء في المنزل وعدم االقتراب من اآلخرينفي هذه الحاالت يجب عليك البقاء في المنزل وعدم االقتراب من اآلخرين..

نصائح لألشخاص األكبر سًنا، والذين ليسوا بصحة جيدة أو يعانون من مرض مانصائح لألشخاص األكبر سًنا، والذين ليسوا بصحة جيدة أو يعانون من مرض ما::
• • ابق في المنزل قدر اإلمكان. إذا خرجت ، كن حذراابق في المنزل قدر اإلمكان. إذا خرجت ، كن حذرا..

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان يجب عليك االتصال بطبيبكإذا كنت تريد معرفة ما إذا كان يجب عليك االتصال بطبيبك::
Thuisarts.nl Thuisarts.nl ابحث على اإلنترنت عنابحث على اإلنترنت عن

““امأل في مستطيل البحث: كورونا وانقر على “بحثامأل في مستطيل البحث: كورونا وانقر على “بحث
ثم اختر من القائمة: لدي )ربما( فيروس كوروناثم اختر من القائمة: لدي )ربما( فيروس كورونا..

انقر في الجزء العلوي ثم يمكنك أيًضا سماع النصانقر في الجزء العلوي ثم يمكنك أيًضا سماع النص
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.3

.4

لديك أسئله أخرى؟

ال تذهب إلى الطبيب، ولكن اتصل أوالً.

: 1351-0800اتصل على 

 
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl  
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
2 juni 2020 - versie 11


