
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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Poniżej znajdziesz więcej informacji o Koronawirusie. 
Infolinia: 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:

•	 Nie	chodź	do	miejsc,	gdzie	jest	dużo	ludzi.
•	 Zachowaj	odległość	1,5	metrów	od	innych	osób.
•	 Dzieci	do	13.	roku	życia	podczas	uprawiania	sportu	nie	muszą	zachowywać	odległości.

•	 Korzystaj	z	transportu	publicznego	w	ostateczności.	I	nigdy,	gdy	jest	zbyt	tłoczno.
•	 Od	1	czerwca	w	tramwaju,	autobusie,	metrze,	pociągu	oraz	na	promie	na	Wyspy	Fryzyjskie	 
	 obowiązuje	noszenie	maseczek. Jest	to	obowiązkowe	od	13.	roku	życia.	Nienoszenie	 
	 maseczek	grozi	karą	w	wysokości	95	EUR.

Zalecenia do stosowania w domu i poza domem:

 Transport publiczny
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 Koronawirus

1,5	metry

odległość	



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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Jeśli masz inne pytania
Zadzwoń	na	infolinię	0800-1351

Nie idź do lekarza pierwszego kontaktu, ale najpierw zadzwoń
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Chcesz się dowiedzieć, czy powinieneś zadzwonić do lekarza pierwszego kontaktu?

	 1.	 Wejdź	na	stronę	internetową:	Thuisarts.nl			

	 2.	 W	zakładce:	Zoeken	wpisz:	Corona	i	kliknij	na	‘Zoeken’ 

	 3.	 Wybierz	z	listy	opcję:	Ik	heb	(mogelijk)	het	nieuwe	coronavirus

	 4.	 Kliknij	na	opcję																								aby	włączyć	formę	głosową	

Zalecenia dla osób starszych, osób mających słabe zdrowie  
albo chorujących na jakąś chorobę:
•				Przebywaj	jak	najwięcej	w	domu.	Jeśli	jednak	wychodzisz,	zachowaj	ostrożność.
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Jeśli	masz	gorączkę	powyżej	38º	C	albo	trudności	z	oddychaniem,	musisz	pozostawać	
w	domu.	Wszyscy	Twoi	domownicy	muszą	również	zostać	w	domu.
Jeśli	masz	jeden	lub	więcej	z	następujących	objawów:				
•				kaszel
•				kichanie
•				katar	/	zatkany	nos
•				ból	gardła
wtedy	tylko	Ty	musisz	zostać	w	domu	i	nie	powinieneś	zbliżać	się	do	innnych.
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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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