
Aquí puedes leer sobre:
• Las reglas de las autoridades 
• Los síntomas del coronavirus 
• Prueba 
• La vacuna

• Lávate las manos con jabón cuando llegues a casa o cuando vayas a  
 casa de alguien.
• Trabaja desde casa si te resulta posible. Si es necesario, también  
	 puedes	trabajar	en	la	oficina.	
•	 ¿Estás	en	un	espacio	interior,	por	ejemplo	en	tu	casa	o	en	la	oficina?	 
 Si puedes, abre una ventana. 
 Al hacer esto, hay menos posibilidades de que se produzcan contagios.
• Ya no es obligatorio mantener una distancia de 1,5 metros, pero sigue 
 siendo recomendable hacerlo. 

Es obligatorio llevar mascarilla en los siguientes lugares:
 • en el tranvía, el autobús, el metro y el tren
 • en el aeropuerto y en el avión
 • en el taxi
En los demás lugares, no es obligatorio llevar mascarilla.

Recomendaciones para dentro y fuera de casa:

Mascarilla en el transporte público

 El coronavirus

Hazte la prueba del coronavirus y quédate en casa si tienes 1 o más de los siguientes síntomas:
• más de 37,5 grados
• dificultades para respirar.
• pérdida del sentido del gusto o del olfato
• tos
• estornudos
• mocos
• dolor de garganta
Si tienes fiebre o dificultades para respirar, todas las personas que vivan contigo también deben 
quedarse en casa. Fiebre es tener más de 38 grados.

Si no te encuentras bien: Hazte un test y quédate en casa

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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Heb je koorts, 38 graden of hoger? 4. Geef geen hand.
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 Si tienes alguna otra pregunta sobre el coronavirus:
Llama al 0800-1351

La prueba del coronavirus es gratuita.
Puedes concertar una cita de 2 maneras:
 1. Con el ordenador: Ve a www.coronatest.nl. Necesitarás tu 
DigiD.
 2. Con el teléfono: Llama al 0800-1202.
Quédate en casa hasta que recibas los resultados del GGD.
Tampoco puedes recibir visitas hasta que te den los resultados.  
En el GGD te dirán cuándo puedes volver a salir de casa.

Esta vacuna te protege contra el coronavirus.
Recibirás la vacuna mediante una inyección en la parte superior  
del brazo.
Después de la vacuna, el virus no hará que enfermes o hará que 
enfermes con menor gravedad. 

En los Países Bajos, cualquier persona de 12 años o más puede 
concertar una cita para vacunarse. 

En la página web de Pharos encontrarás más información sobre  
la vacuna. 

Si tienes alguno de los síntomas del coronavirus
es importante que no vayas al médico. Llama antes de ir.

¿Tienes	otras	dolencias	aparte	del	coronavirus?	Puedes	ir	al	 
médico con normalidad. 
Es importante que recibas asistencias si la necesitas.

En la página web www.Thuisarts.nl encontrarás más información 
sobre el coronavirus.

Pruebas

Vacuna

El médico

 
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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