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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.

Klachten?
您还能多做些什么?
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Hier vind je een paar belangrijke tips:

n: paar belangrijke tips:

Heb je koorts, 38 graden of hoger?

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

2. Gebruik papieren zakdoekjes bij het
1. Was je handen een paar keer per dag
每天用肥皂洗多几次手.
打喷嚏和擤鼻涕时使用纸手帕.
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3.
Nies en hoest in je elleboog.
在肘部打喷嚏和咳嗽.
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n vraag wat je moet doen.

Heb je koorts, 38 graden of hoger?

不要握手.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!

Moet je veel
Dat is mees

De huisarts bellen?

這裡為你提供更多有關冠狀病毒的資料.
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3. Nies en hoest in je elleboog.

Wil je meer informatie?

Deze vertaling is gebaseerd op Nederlandse informatie. Die informatie is gemaakt in samenwerking met Thuisarts.nl, een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
De informatie is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
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