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ንነፍሰጾር ደቂ-ኣንስትዮ እውን ኮሮና-ቫይረስ ክሕዘን ይኽእል እዩ።
እንተድኣ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሙኪ፣ ናብ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ናብ ሆስፒታል ደውሊ። እቶም
ምልክታት ሕማም እዞም ዝስዕቡ እዮም፡
• ምስዓል
• ምህንጣስ
• ዕንጓል ንፋጥ ኣብ ኣፍንጫኺ
• ቃንዛ ጎረሮ
• ረስኒ፣ 38,0 ዲግሪ ወይ ልዕሊኡ ዝመጠኑ
እንተድኣ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሙኪ፣ መጀመርያ ናብ ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ናብ ሆስፒታል ደውሊ። ከምኡ እውን
እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ ሕተቲ።
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•
•

•

ሕርሲ
ንስኺ ኣበይ ክትሓርሲ ምዃንኪ፣ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ምሳኺ ክትዘራረብ እያ። ኣብ ገዛ ወይ
ኣብ ሆስፒታል።
ምሳኺ ኣብ እዋን ሕርሲ ዝህሉው 1 ወይ 2 ሰባት ክትመርጺ ትኽእሊ ኢኺ። ንኣብነት ሰብኣይኪን ሓፍትኺን፣
ወይ መሓዛ። ነዚ ብዝምልከት ገና ንበዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ንሆስፒታል ሕተቲ። እዚ ሕጊ ኣብ ነፍስወከፍ
ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ሆስፒታል ሓደ ዓይነት ኣይኮነን።
ነቶም ቆልዑት ዝሕዘልኪ ሰብ ከምዝህሉው ግበሪ።

st in je elleboog.
3. Nies en hoest in je elleboog.

2. እቲ ሕጻን
ኣብ ከብድኺ እቲ ሕጻን ብኮሮና-ቫይረስ ክሓምም ኣይክእልን እዩ።
Klachten?
ድሕሪ ሕርሲ ግን እቲ ሕጻን ክሓምም ይኽእል እዩ። እቲ ክትገብርዮ እትኽእሊ እዚ ዝስዕብ እዩ፡
• ኣእዳውኪ ብሳሙና ተሓጸቢ
• መንዲል-ወረቐት ማለት ሶፍቲ ተጠቐሚ
• ኣፍኪ ብኩርናዕ-ኢድኪ ብምሽፋን ሰዓሊን ኣሀንጥሲን
• ንዝኾነ ሰብ ብኢድ ሰላምታ ኣይትጨብጢ፣ ኣይትሕቆፊ ወይ ኣይትስዓሚ
• ኣብ ሞንጎኺን ካልእ ዝኾነ ሰብን ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቐት ሓልዊ።

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.

Wat kun je doen?

Heb je koorts, 38 graden of hoger?

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

Hier vind je een paar belangrijke tips:

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.
1.5 ሜትሮ
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meter

afstand
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ሕክምና ናይ 2.
በዓልቲ-ሞያ
ክትድውሊ ትኽእሊ
niezen en snuiten.
ኢኺ። met zeep. Was ook goed tussen je vingers.
ምናልባት ሓኪም-ማህጸን ክትህልወኪ ትኽእል እያ። እዚኣ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ፍልይቲ ዶክተር እያ። ከምኡ እውን
እዚኣ ዶክተር እንታይ ክትገብሪ ከምዘለኪ ክትነግረኪ እያ። እንተድኣ ሕቶታት ኣለኪ ኮይኑ፣ ናብ ሆስፒታል ክትድውሊ
ትኽእሊ
Belኢኺ።
dan meteen de huisarts.
Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!
En vraag wat je moet doen.

?

Wil je meer informatie?
Kijk dan bij Thuisarts.nl
Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met
Thuisarts.nl
van NHG
getest door taalambassadeurs
3. Nies en hoest
inen
je iselleboog.
van stichting ABC.

4. ቊጽጽር
• ንስኺ ንቊጽጽር መዓስ እንደገና ክትመጽኢ ከም እትኽእሊ እታ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ዶክተር
Klachten?
ክትነግረኪ እያ።
• እንተድኣ ጉንፋዕ ሒዙኪ ወይ ካልኦት ምልክታት ሕማም ኣለውኺ ኮይኖም፣ ናብ ቤት-ሞያ ሕክምና ወይ ናብ
ሆስፒታል ኣይትምጽኢ።
• ናትኪ መጻምድቲ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ሰዓት-ምኽሪ ወይ ናብ ኤኾ መርመራ [echo] ምሳኺ ክመጽእ ይኽእል
እዩ። ነዚ ብዝምልከት ገና ሓንሳብ ንበዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ወይ ንሆስፒታል ሕተቲ።

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.

Wat kun je doen?

Heb je koorts, 38 graden of hoger?

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

Hier vind je een paar belangrijke tips:

De huisarts bellen?
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ክመጽእ ይኽእል።
እዚ ንባዕሉ
እቲ ኣብ እዋን ሕርሲ
Of
heeft
iemand
vlakbij
je
het
Corona-virus.
ምሳኺ ዝነበረ ሰብ ክኸውን ኣለዎ። ካልኦት ሰባት ክበጽሑኺ ክመጽኡ ኣይፍቀድን እዩ።
En je
hebt
• ሓደ
ሓደ
ግዜ koorts.
ኣብ ሆስፒታል ንገለ ንውሕ ዝበለ እዋን ክትጸንሒ ኣለኪ። ስለዚ ነገራት ብኸመይ ከምዝቕጽል
En
je
hoest
of ademt moeilijk.
ንሆስፒታል ሕተቲ።

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.

Bel dan meteen de huisarts.
En vraag wat je moet doen.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!

Wil je meer informatie?
Kijk dan bij Thuisarts.nl
Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met
Thuisarts.nl
van NHG
getest door taalambassadeurs
3. Nies en hoest
inen
je iselleboog.
van stichting ABC.

6. ኣብ ገዛ
በዓልቲ-ሞያ
ስነ-መወልዳን 1 ግዜ ክትበጽሓኪ ክትመጽእ እያ፣ ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ዘሎ ሰሙን። ከምኡ እውን ንሳ
Klachten?
እትመጽእ፣ እንተድኣ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ነዚ ንኽግበር ሓቲታ ኮይና እዩ። እንተድኣ ሕቶታት ኣለኪ ኮይኑ፣
ኩሉ ግዜ ናብ በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን ክትድውሊ ትኽእሊ ኢኺ። ብጻውዒት-ቪድዮ እውን ክትድውሊ ትኽእሊ
ኢኺ።
እታ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ከምልሙድ ኣብ ገዛኺ ክትመጽእ እያ። ንሳ ንዓኺን ንሕጻንኪን ክትከናኸንን
ክትቆጻጸርን እያ። ንስኻትኩም ንኸይትሓሙ እንታይ ክትገብሩ ከምዘለኩም ንሳ ክትገልጸልኩም እያ። እንተድኣ እታ
በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳት ናባኺ ናብ ገዛ መጺኣ፣ ካልእ ዝበጽሕ ሰብ ክመጽእ ኣይክእልን እዩ።

Klachten?

ንዓኺ ኣብ ገዛ ዝበጽሓኪ ሰብ እንተዘይሃለወ እውን ዝሓሸ እዩ። ብርግጽ እንተድኣ እቲ ሰብ ምልክታት ሕማም ዘለዎ
ኮይኑ። ንኣብነት ምሳዓል፣ ምህንጣስ፣ ዕንጓል ንፋጥ ኣብ ኣፍንጫኻ፣ ቃንዛ ጎረሮ ወይ ረስኒ። ብኸምዚ ኣገባብ ብኮሮናቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ሒደት ኮይኑ ክድረት ይከኣል።

Heb je koorts, 38 graden of hoger?

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

De huisarts bellen?

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

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest.
Of heeft iemand vlakbij je het Corona-virus.
Heb je koorts, 38 graden of hoger?
Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?
En je hebt koorts.
Dat is meestal een gewone verkoudheid.
n, Zuid-KoreaEn
of Noord-Italië
geweest.
je hoest of ademt
moeilijk.
7. ፍሉያት ክዳውንቲ
Deግዜ
huisarts
bellen?
ሓደ ሓደ
ሰባት ኣብ ሆስፒታል
ወይ ኣብ ገዛኺ ፍሉያት ክዳውንቲ ይኽደኑ። ንኣብነት መሸፈኒ-ኣፍ፣ ጓንቲ ኢድ፣
መነጽር ወይ ጃኬት። እዚ ንነፍስወከፍ ሰብ ብኮሮና-ቫይረስ ንኸይተሓዝ ውሕስነት ይህብ።
Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest.
heeft iemand
vlakbij je het Corona-virus.
8. Of
ስልጠናታትን
ጉጅለታትን
En ስልጠናታትን
je hebt koorts.
ብዙሓት
ጉጅለታትን ኣይክቕጽሉን እዮም። ብመንገዲ ኢንተርነት ኣኼባታት ኣለዉ እንተድኣ ኮይኖም
En
je
hoest
of
ademt
moeilijk.
ሕተቲ።

ie?

ng met

Bel dan meteen de huisarts.
En vraag wat je moet doen.

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!

Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!

በዓልቲ-ሞያ ስነ-መወልዳን፣ በዓልቲ-ሞያ ክንክን-ሓራሳትን በዓልቲ-ሞያ ሕክምና-ማህጸንን፣ ንዓኺን ንመጻምድትኺን
ብጽቡቕ ንምሕጋዝ ዝከኣለን ኩሉ ክገብራ እየን!

Wil je meer informatie?

Bel dandan
meteen
huisarts.
Ga niet naar het spreekuur maar blijf thuis!
bijdeዝምልከት
Thuisarts.nl
ኣብዚKijk
ብዛዕባ ኮሮና-ቫይረስ
ገና ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ፡
En vraag wat je moet doen.
https://www.pharos.nl/coronavirus/
Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs

Wil je meer informatie?
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Kijk dan bij Thuisarts.nl

