
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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Ci-dessous vous trouverez plus  
d’information sur le coronavirus. Pour toutes  
questions appelez: 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:

• Éviter les endroits avec beaucoup de monde.
• Gardez une distance de 1,5 mètres entre vous.
• Les enfants jusque 13 ans ne doivent pas garder les distances lorsqu’ils font du sport.

• N’utilisez les transports en commun que si vous le devez vraiment. Et certainement pas s’il y  
 a trop de monde.
• Depuis le 1er juin, un masque buccal est obligatoire dans le tram, le bus, le métro, le train et  
	 sur	le	ferry	vers	les	îles	des	Wadden. Le	masque	est	obligatoire	dès	13	ans.	Une	amende	 
	 de	95	€	peut	vous	être	infligée	si	vous	ne	portez	pas	de	masque	buccal.

Conseils applicable à l’exterieur et l’interieur:

Transport publique
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 Le Coronavirus

une distance de 

1,5	mètres



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? 

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? 

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? 

Si vous avez des questions:
Appelez le: 0800-1351

Ne vous rendez pas directement chez votre medecin. Appelez-le avant.
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Savoir si vous devez appeler votre médecin:

 1. Rendez-vous sur Thuisarts.nl

 2. Dans “Zoeken” entrez: Corona et cliquez sur ‘zoeken’

 3. Choisissez dans la liste: “Ik heb (mogelijk) het nieuwe coronavirus”.

 4. Cliquez                       pour entendre les instructions du texte.  

  (en néerlandais seulement)

Conseils pour les personnes agées, malades ou ayant des problèmes de santé:
Restez le plus possible à la maison. Si vous devez sortir, redoublez de prudence.
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Si	vous	avez	plus	de	38	de	fièvre,	restez	à	la	maison.	Les	personnes
vivant	sous	le	même	toit	doivent	également	rester	confinées.
Si vous avez un ou plusieurs de ces symptomes:
•    toux
•    éternuements
•    nez bouché
•    mal de gorge
Alors, vous devez rester à la maison et éviter tout contact.
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Conseils aux personnes ayant des symptomes:

 
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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