
وس کرو�ن  و�ی
وانید: ن اینجا میتوانید �ب

ن دولت  • قوان�ی
• مشالکت سالم�ت مرتبط به کرو�ن

ای آزمایش کردن • �ب

کسن • وا

ون و داخل: ای ب�ی    توصیه ها �ب

زگشت به خانه �ی مالقات �ب کیس ، دستان خود را �ب صابون بشویید. م �ب
گ

• هن�

• در صورت ام�ن از خانه اکر کنید. در صورت لزوم ، یم توانید در دف�ت اکر کنید.

ز کنید. گر یم توانید پنجره ای را �ب ؟ ا • آ�ی در داخل م��ن هستید، به عنوان مثال در خانه �ی در دف�ت

وس به یکدیگر مک�ت است. ل انتقال و�ی در اینصورت اح�ت

ی دیگر اجباری نیست، اما مهچنان یک امر معقول است. • رعایت فاصهل 1.5 م�ت

پوشیدن ماسک در محل و نقل معویم

ای ز�ی اجباری است: پوشیدن ماسک در م��ن

و و قطار اموا ، اتوبوس ، م�ت • در �ت

ه و هواپ�ی
گ

• در فروداک

کیس • در �ت

در مهه جاهای دیگر پوشیدن ماسک اجباری نیست .

انید ام دهید و در خانه �ب ب
ن

ری آزمایش ا� در صورت ب�ی

انید: ن عال�ی در خانه �ب ن ۱  �ی  چند مورد از ا�ی ام دهید و �ب داش�ت ب
ن

تست کرو�ن ا�

• بیش از ۳۷.۵ درجه

• مشلک تنفس  

ن   ان حس بو و طعم نداش�ت
گ

� • �ن

• رسفه  

• عطسه کردن  

ش بی�ن   ن �ی • آ�ب

و درد  
گ

� •

انند. ید  در خانه �ب ن �ب  میکنند ن�ی
گ

ن تب و مشلک تنفس، کسا�ن که در خانه به �ش زند� در صورت داش�ت

تب بیش از 38 درجه است.

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.

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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Klachten?

De huisarts bellen?
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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. Geef geen hand.
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تست کردن

ن است.
گ

تست کرو�ن رای�

ید: یق قرار مالقات بگذار �ش میتوانید از دو طر

وید. نت:   به                                          �ب یق ان�ت از طر

ید. ید از               خود اکر بگ�ی �ب

ید. اس بگ�ی
ت
ره                          � یق تلفن: �ب �ش از طر

انید. ید در خانه �ب فت میکنید �ب �ت زما�ن که نتیجه تست را از              در�ی

زدید فت نکرده اید اجازه �ب ن �ت زما�ن که نتیجه تست را در�ی مهچن�ی

ره ید.              به �ش خواهد گفت که چه وقت میتواند دو�ب ندار

وید. ون �ب ب�ی

کسن وا

وس کرو�ن حمافظت یم کند. ا�ب و�ی کسن ضد کرو�ن �ش را در �ب وا

یق میشود. ر ن زوی �ش �ت کسن در قسمت �ب وا

ر میکند. یکند �ی مک�ت ب�ی
ن
ر � وس �ش را ب�ی کسیناسیون و�ی بعد از وا

کسینه شدن درخواست قرار مالقات کنند. ای وا ال  یم توانند  �ب در هلند ،  افراد ۱۲ سال به �ب

فت. کسن را یم توان در وب سایت                 �ی اطالعات بیش�ت در مورد وا

شک معویم  ن �پ

ن عال�ی کرو�ن به دک�ت مراجعه نکنید. همم است که در صورت داش�ت

ید. اس بگ�ی
ت
یق تلفن � ید از طر اول �ب

شک معویم مراجعه ن ید؟  به �پ  آ�ی مشلک سالم�ت به غ�ی از کرو�ن دار

شیک داشته ن یس به مراقبت �پ   کنید. همم است که در موقع نیاز دس�ت

شید. �ب

ای اطاالعات بی�ش در مورد کرو�ن به سایت            �ب

وید. �ب

    www.coronatest.nl

www.thuisarts.nl

0800-1351

0800-1202
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ید: وس کرو�ن دار آ�ی سواالت دیگری در مورد و�ی

ید. اس بگ�ی
ت
ره                          � �ب �ش

 
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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