
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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Koronavirüs nedeniyle her şey farklıdır. Herkes için zor bir zamandır.
Hamile olan kadınlar ve eşleri ve küçük bebeği olan ebeveynler için de zor bir zamandır.

Hamile olan kadınlar da koronavirüse yakalanabilmektedir.
Şikâyetleriniz oluştuğunda veya varsa doğum uzmanını veya hastaneyi arayın.  
Şikâyetler şu hususlardan ibarettir:
• öksürmek
• hapşırmak
• burunda akıntı
• boğaz ağrısı
• 38,0 derece veya daha yüksek ateş.
• tat ve/veya koku kaybı 

Şikâyetleriniz varsa önce doğum uzmanlığı muayenehanesini veya hastaneyi arayın ve ne  
yapmanız gerektiğini sorun.

1. Doğum
• Doğum uzmanı nerede doğum yapmak istediğinizi sizinle görüşecektir. Evde veya hastanede.
• Genelde doğuma 1 kişi katılabilmektedir. Örneğin kocanız, kız kardeşiniz veya bir kız arkadaşınız.  
 Bazen iki kişinin katılmasına izin verilmektedir. Bu hususu doğum uzmanınıza veya doktorunuza  
 sorun. 
• Diğer çocuklar için bir bakıcının olmasını sağlayın.
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Hamile olmak veya doğum  
yapmak ve koronavirüs.

Koronavirüs aramızda olduğuna göre şu an farklı olarak gerçekleşen nedir?
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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? 

2. Bebek
Karnınızda bebek koronavirüsten hastalanamaz. 
Ancak, doğumdan sonra bebeğiniz hastalanabilir. Yapabileceğiniz hususlar şunlardır:
• Bebeğe dokunmadan önce ellerinizi sabunla yıkayın.
• Emzirmeden önce ellerinizi sabunla yıkayın.
• Sütünüzü sağmadan önce ellerinizi sabunla yıkayın.
• Biberonla beslemeden önce ellerinizi sabunla yıkayın.

Kendiniz korona olduğunuz zaman için tavsiyeler:
• Beslerken, bakımını yaparken ve sarılırken bir ağız maskesi takın. 
• Her seferinde yeni bir maske kullanın. 
• Kâğıt mendil kullanın.
• Dirseğinizin içine hapşırın ve öksürün.
• Kimseyle tokalaşmayın, kimseye sarılmayın veya kimseyi öpmeyin.
• Bebek dinlenirken/uyurken bebek ile aranızda 1,5 metre mesafeyi koruyun.

3. Sorular
Tüm sorularınız için doğum uzmanının muayenehanesini arayabilirsiniz.
Belki bir jinekoloji uzmanınız vardır. Bu uzman, kadınlar için özel bir doktordur. Bu doktor sizinle ve 
bebeğinizle ilgilenir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, hastaneyi arayabilirsiniz.

?
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4. Kontroller
• Bir sonraki randevunuzu doğum uzmanınız veya doktorunuzla birlikte planlarsınız.
• Endişelendiğinizde ekstra kontrol için kendiniz de arayabilirsiniz.
• Soğuk algınlığınız veya başka şikâyetleriniz olduğunda kliniğe veya hastaneye gelmeyiniz.  
 Şikâyetleriniz olduğu hususunu bize bildirmek için arayın. Bazen kontrol telefonla yapılabilir ve/ 
 veya yeni bir kontrolün planlanması gerekebilmektedir.
• Tıbben gerekli olduğunda bazen muayene edilirsiniz ancak, doğum uzmanı veya doktor özel giysiler  
 giyiyor olacaktır. 
• Ne yazık ki, eşiniz her zaman görüşme saatine gelemez, bu durumda bu hususu doğum uzmanı  
 veya hastaneyle görüşün. 

5. Hastanede
• Bebek doğduğunda ziyaretçilere izin verilip verilmeyeceği hususu, hastaneye göre farklılık  
 göstermektedir. Bu konuyu doğum yapacağınız hastanede sorunuz.
• Bazen hastanede biraz daha uzun kalmanız gerekecektir. O halde hastaneye gidişatın nasıl  
 olduğunu sorun.

6. Evde 
Doğum uzmanı, evinize hangi sıklıkla geleceğini sizle görüşecektir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, 
doğum uzmanını her zaman arayabilirsiniz. Ayrıca görüntülü görüşmeler de yapabilirsiniz.

Loğusa bakımı normal bir şekilde evinize gelecektir. Bu kişi, siz ve bebekle ilgilenir ve sizi ve bebeği 
kontrol eder. Hastalanmamak için neler yapabileceğinizi açıklar. 

Loğusa bakımınız ve doğum uzmanınız evinize gelebilir. Bu hususu, loğusa bakımı ile önceden görüş-
mek faydalı olacaktır. 

Ayrıca kaç kişinin ziyaret etmesine izin verildiği konusunu devlet de belirtmektedir. Ziyaretçilerinizin ol-
masını isteyip istemediğiniz konusunu dikkatlice düşünün. Ziyaretçiler olduğunda, çocuğunuzun veya 
sizin korona alma ihtimaliniz daha yüksektir.
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7. Özel giysiler
Korona ile uyumlu şikâyetleriniz olduğunda veya korona iseniz doğum uzmanı veya jinekoloji uzmanı, 
koronavirüse karşı özel giysiler kullanacaktır. Örneğin bir ağız maskesi, eldiven, gözlük veya ceket. 
Bunlar, koronavirüse karşı herkesi korumaktadır.

8. Kurslar ve gruplar
Birçok kurs ve grup iptal edilmiştir. Doğum uzmanınıza, internet üzerinden toplantıların olup ol-
madığını sorun.

9. Aşılama
Aşılama konusunda bebeğin doğmasını beklemeniz daha iyi olacaktır. Korona nedeniyle sizi çok ra-
hatsızlaştıracak bir hastalığınız mı var? O halde tavsiye için aile hekiminizi arayın.

Bir kişinin öksürme, hapşırma, burnunda sümük, boğaz ağrısı veya ateş gibi şikâyetleri olduğunda 
bulaşmayı önlemek için gelmemesi daha iyidir. 

Ebe, lohusa bakıcısı ve jinekologlar size ve eşinize iyi bir şekilde yardımcı olabilmek için  
her şeyi yapmaktadır!

Korona virüsü hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://www.pharos.nl/coronavirus/


