
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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Aşağıda koronavirüsü hakkında bilgi okuyabilirsiniz. 
Sorularınız için bu numarayı arayın: 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:

•	 Kalabalık	yerlere	gitmeyin.
•	 Başkalarından	1,5	metre	uzak	durun.
•	 13	yaşından	küçük	çocukların	spor	yaparken	mesafe	bırakmasına	gerek	yoktur.

•	 Toplu	taşıma	araçlarını	sadece	gerçekten	ihtiyacınız	olursa	kullanın.	Ve	kalabalık	değilse.
•	 1	Haziran	tarihinden	itibaren	tramvayda,	otobüste,	metroda,	trende	ve	Wadden	Adaları’na	giden
	 feribotta	maske	takmak	zorunludur.	Maske	takmak	13	yaşından	büyük	kişiler	için	zorunludur.	
	 Maske	takmazsanız	size	95	Euro	para	cezası	kesilebilir.

Eviniz ve dışarısı için tavsiye: 

Toplu taşıma araçları
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Koronavirüsü

1,5 metre



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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Sorularınız için: 
Bu	numarayı	arayın 0800-1351 

Ev doktorunuza gitmeyin, önce telefon ile arayın.
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Ev doktorunuzu nezaman aramanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız:
	 1.	Internette	bu	siteye	girin:	Thuisarts.nl

	 2.	Corona	kelimesini	yazın	ve	zoeken’	a	basın

	 3.	Listeden	bu	başlığı	seçin:	‘Ik	heb	(mogelijk)	het	nieuwe	coronavirus’.	

	 4.	Yukarıda	bu	tuşa	basın:																					.	Bu	tuşa	bastığınızda	sayfada	yazanları	

	 				sesli	duyabilirsiniz.

Yaşlılar, sağlıksız olanlar ve hastalığı olanlara tavsiye:
•				Mümkün	olduğu	kadar	evde	kalın.	Dışarıya	çıktığınızda	dikkatli	olun.
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38	dereceden	yüksek	ateşiniz	varsa	ve	nefes	almada	zorlanıyorsanız,	evde	kalmanız	gerekir.
Beraber	yaşadığınız	kişilerde	evde	kalmaları	gerekir.

Sizde	aşağıdaki	şikayetlerden	biri	veya	daha	fazlası	varsa:
•				Öksürme
•				Hapşırma
•				Burunda	sümük
•				Boğaz	ağrısı
Sadece	sizin	evde	kalmanız	ve	başkalarına	yaklaşmamanız	gerekir.
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Şikayetleri olanlara tavsiye:

 
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl  
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
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