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Dumarka uurka leh iyagana wey qaadi karaan Corona- fayruska.
Haddii aad xanuuno qaado ama ku hayo waxaad wacdaa umulisada ama cisbitaalka. Xanuuno ah:
• qufaca
• hindhisada
• diifka sanka
• dhuun/ cuno xanuunka
• xumad ah 38,0 ama ka badan.
• Hadii aad dhadhanka iyo/ama carfiska kaa tago
Haddii aad xanuuno qabto waxaad wacdaa umulisada ama cisbitaalka, weydii waxa la rabo
inaad sameyso.
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1. Dhalmada
• Umulisada ayaa ka hadleysaan halka aad rabto inaad ku dhasho. Guriga ama cisbitaalka.
• Badiyaa 1 qof ayaa la oggol yahay inuu kula joogo dhalmada. Tusaale ninkaaga, walaashaada
ama saaxiibadaada. Mar mar laba qof ayaa la oggol yahay iney kula joogaan. Weydii umulisada
ama dhaqtarka.
• Ilmahaaga kale u sii diyaari qof sii haaya.

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

2. Ilmaha dhashay
Klachten?
Ilmaha
caloosha dhexdiisa Corona-Fayruska kuma xanuunsan karo.
Markuu dhasho ka dib ilmaha wuu xanuunsan karaa. Waxyaalahan ayaad sameyn kartaa:
• Gacmaha saabuun iskaga dhaq intaadan ilmaha qabsanin ka hor
• Gacmaha saabuun iskaga dhaq intaadan naaska siinin ka hor
• Gacmaha saabuun iskaga dhaq intaadan caanaha lisin ka hor
• Gacmaha saabuun iskaga dhaq intaadan dhalada caanaha siin ka hor
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• Mar walba mid cusub isticmaal maskarka afka.
Maar het is goed als je voorzichtig bent.
• Isticmaal istiraasho/ masar warqad ah.
• Ku qufac ama ku hindhis xusulkaaga.
• Qofna gacanta haku salaamin, ama ha habsiinin ama ha dhunkanin.
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Moet je veel hoesten of is ademen moeilijk?

Wat kun je doen?

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.
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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.

3. Su’aalo
Dhamaan wixii su’aalo ah waxaad wici kartaa xarunta umulisada.
Waxaa suurowda inaad leedahay isbeshaliistaha dumarka. Waa dhaqtar dumarka u gaar ah. DhaqtarBel
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4. Baaritaanada
Klachten?
• Adiga
iyo umulisadada ama dhaqtarkaaga ayaa ballanta dambe wada sameysanaaya.
• Haddii aad welwesho waad wici kartaa in baaritaan dheeraad laguu sameeyo .
• Haddii aad hargab ama xanuuno kale leedahay, ha imaanin xarunta ama cisbitaalka. Markaa
taleefoonka wac si aad ugu sheegto inaad xanuuno leedahay. Mar mar ayaa baaritaanka taleefoon
ahaan iyo/ ama ballan cusub ayaa laguu sameyn karaa.
• Marka caafimaad ahaan lama huraan noqoto, markaasi wey ku arki karaan laakiin umulisada iyo
dhaqtarka waxey xiranayaan dhar gaar ah.
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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.
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• Mar mar waa inaad muddo dheeraad joogtaa cisbitaalka. Markaa weydii cisbitaalka sida ay
wax noqonaayaan.
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Kalkaalisada umusha guriga ayey si caadi u imaaneysaa. Waxeyna daryeeleysaa ilmahaaga iyo adigaba. Waxey kuu sharaxeysaa waxaad sameyneyso si aad adiga iyo ilmaha u xanuunsanin.
Kalkaalisada umusha iyo umulisada wey imaan karaan gurigaaga. Waxaana fiican inaad ka hor aad
kala hadasho kalkaalisada umusha.

Wil je meer informatie?
Kijk dan bij Thuisarts.nl
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Klachten?

Klachten?
Marka uu qofka leeyahay xanuuno sida qufaca, hindhisada, diifka sanka, dhuun/cuno xanuun ama
xumad, waxaa fiican inuu qofkaasi kuu imaanin si looga hortago in leydin qaadsiiyo cudurka.
7. Dharka gaarka ah
Markaad leedahay xanuuno la mid ah kuwa corona, ama markaad qabto corona, waxaa umulisada iyo
dhaqtarka dumarka ay xiranayaan dhar gaar ah oo ka hortaga corona-fayruska. Tusaale ahaan masHeb
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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.
9. Tallaalka
Waxa fiican inaad sugto talaallka ilaa uu ilmaha ka dhasho. Ma leedahay xanuun aad Corona aad si
daran ugu xanuunsaneyso? Markaa wac dhaqtarkaaga qoyska si uu kuula taliyo.
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!

Umulisada, kalkaalisada umul bixisada iyo dhaqtarka dumarka wax walba wey sameynayaan
si ay adiga iyo lamaanahaaga idiin caawiyaan!

Wil je meer informatie?

Halkan ayaa warbixin dheeraad ka heleysa ee Corona-fayruska https://www.pharos.nl/coronavirus/
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Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met
Thuisarts.nl van NHG en is getest door taalambassadeurs
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