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Maar het is goed als je voorzichtig bent.

Wat kun je doen?
Hier vind je een paar belangrijke tips:

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

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

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het
niezen en snuiten.

Advies voor buiten:
• 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
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Advies voor mensen die ouder zijn, niet zo gezond zijn of een ziekte hebben:
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Kies dan uit de lijst: ‘Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb’
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