
• Lavez-vous les mains avec du savon lorsque vous rentrez chez vous ou si  
 vous avez rendu visite à quelqu’un.
• Travaillez chez vous si vous le pouvez. Vous pouvez aussi aller travailler  
 au bureau, le cas échéant. 
•	 Vous	êtes	à	l’intérieur,	chez	vous	ou	au	bureau ?	Ouvrez	une	fenêtre	dans	 
 la mesure du possible 
	 Le	risque	de	se	contaminer	mutuellement	est	alors	plus	faible.
• Il n’est plus obligatoire de respecter une distance de 1,5 mètre, mais cela  
	 reste	toutefois	recommandé.	

Conseils applicables à l’intérieur comme à l’extérieur

 Le coronavirus
Vous lirez ci-dessous :
 • Les règles des autorités publiques 
• Les symptômes en cas d’infection par le coronavirus 
• Les tests 
• Le vaccin

Masque buccal dans les transports publics. 
Un	masque	buccal	est	obligatoire	dans	les	lieux	suivants :
• dans le tram, le bus, le métro et le train
• à l’aéroport et dans l’avion.
• dans le taxi
Dans tous les autres lieux, le masque buccal n’est pas obligatoire.

Faites un test de détection du coronavirus et restez chez vous si vous avez un ou plusieurs de ces 
symptômes	:
 • plus de 37,5 °C
 • difficultés à respirer
 • soudainement, plus d’odeur ni de goût
 • tousser
 • éternuer
 • le nez qui coule
 • mal à la gorge
En cas de fièvre ou de difficultés à respirer, les personnes vivant chez vous doivent aussi rester  
confinées.	Si	la	fièvre	dépasse	les	38	degrés.

En cas de symptômes : Faites un test et restez chez vous

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?

Misschien ben je bijvoorbeeld in China, Iran, Zuid-Korea of Noord-Italië geweest. 
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En je hebt koorts.
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Deze informatiekaart is gemaakt in samenwerking met 
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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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Si vous avez d’autres questions à propos du coronavirus,
Appelez le 0800-1351

Médecin traitant
Si	vous	présentez	des	symptômes	de	coronavirus	il	est	important	
ne ne pas vous rendre chez votre médecin traitant. Appelez-le 
d’abord.

Vous	présentez	d’autres	symptômes	que	ceux	du	coronavirus	?	
Consultez votre médecin traitant. 
Il est important que vous receviez les soins dont vous avez besoin. 

Sur	le	site	internet	www.Thuisarts.nl,	vous	trouverez	de	nombreu-
ses	informations	sur	le	coronavirus.

Le vaccin contre le coronavirus vous protège contre ce dernier.
Le vaccin vous est administré par une injection dans le haut du 
bras.
Après	la	vaccination,	le	virus	ne	pourra	vous	infecter,	ou	moins.	

Aux	Pays-Bas,	toute	personne	âgée	de	plus	de	12 ans	peut	prendre	
un rendez-vous. 

Vous	trouverez	de	plus	amples	informations	à	propos	du	vaccin	
sur le site internet de Pharos. 

Le test de détection du coronavirus est gratuit.
Vous	pouvez	prendre	un	rendez-vous	de	deux	façons	:

1.	 En	ligne	:	Allez	sur	www.coronatest.nl.	Vous	aurez	besoin	 
 de votre DigiD.
2.	 Par	téléphone	:	Appelez	le	0800-1202.

Restez chez vous jusqu’à ce que vous obteniez les résultats du GGD 
(service de santé communal).
Vous	n’êtes	pas	autorisé	à	faire	des	visites	tant	que	vous	n’avez	 
pas obtenu les résultats. Le GGD vous dira quand vous pourrez 
ressortir.

Vaccin

Tests

 
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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