
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.

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.

 ¿Qué tienes que saber sobre el Coronavirus?  
Para consultas, llamar al 0800-1351
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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:

• No concurrir a lugares con mucha gente.
• Permanecer a 1,5 metros de distancia de otras personas.
• Los niños de hasta 13 años no tienen que mantener la distancia mientras hacen ejercicio.

• No utilices el transporte público a menos que sea imprescindible.  
 Y no lo utilices si está muy abarrotado.
• Desde el 1 de junio es obligatorio el uso de mascarilla en el tranvía, el autobús, el metro,  
	 el	tren	y	el	transbordador	a	las	islas	Frisias; la	mascarilla	es	obligatoria	para	niños	a	partir	 
 de 13 años. En caso de no llevar mascarilla, puedes recibir una multa de 95 €.

Recomendaciones para cuando estamos en casa y fuera también.

Transporte público.
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de distancia



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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Para consultas:
Llamar al 0800-1351

No visitar al doctor sin antes llamarlo.
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Si quieres saber si deberías llamar al doctor.

 1. Busca en internet: Thuisarts.nl (solo en holandés)

 2. Entra en Zoeken: Corona y haz click en ‘zoeken’

 3. Elige de la lista: ‘Ik heb (mogelijk) het nieuwe coronavirus’.

 4. Arriba en la página, haz click en el botón             y así podrás escuchar  

  las instrucciones. (solo en holandés).

Recomendaciones para personas mayores, con problemas de salud o enfermedades:
Quédate en casa lo máximo posible. Si tienes que salir, hazlo con precaución.
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Heb je koorts, 38 graden of hoger? 

Si	tienes	fiebre	por	arriba	de	los	38	grados	Celcius	o	dificultad	para	respirar,	deberás	permanecer	en	
casa. Todas las personas que viven contigo, también deben quedarse en casa.
Si tienes 1 o más de los siguientes síntomas:
•    tos
•    estornudos
•    mocos
•    dolor de garganta.
Solo deberás quedarte en casa y alejarte de otras personas.
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Recomendaciones para personas con síntomas.

 
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl  
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