
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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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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Nasiib wanaag inta badan dadku way ka bogsoodaan xanuunkan. Balse way 

wanaagsantahay inaad taxaddarto.
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Maxaad samayn kartaa?
Halkan waxaad ka heleysaa dhowr talo oo muhiimsh:

1.   Gacmaha saabuun ku dhaq dhowr jeer  
      maalinkii. Faraha dhexdooda si fiican u 
      dhaq.

3. Ku qufac kuna hindhis Xusulka gudihiisa.

2.   Isticmaal waraaqaha sandiifsiga  
      markaad hindhisayso ama diifsanayso.
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? 4. Qofna ha salaamin.

Haddii aad su,aal qabto:  Wac 0800-1351
ama ka raadi Corona bogga internet-ka Thuisarts.nl

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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