
Burada okuyacaklarınız şunlardır:
 • Devletin kuralları 
• Korona ile ilgili şikâyetler 
• Test etmek 
• Aşı

•	 Eve	geldiğinizde	veya	birini	ziyaret	ettiğinizde	ellerinizi	sabunla	yıkayın.
•	 Mümkün	olduğunda	evden	çalışın.	Gerektiğinde	ofiste	de	 
	 çalışabilirsiniz.	
•	 İçeride	misinizi,	örneğin	evde	mi	yoksa	ofiste	misiniz?	Mümkünse	 
	 bir	pencere	açın.	Böylece	birbirinize	bulaşma	ihtimaliniz	daha	azdır.
•	 Artık	aranızda	1,5	metre	mesafeyi	korumanız	zorunlu	değil	ancak,	 
	 yine	de	akıllıcadır.	

Aşağıda	belirtilen	yerlerde	maske	takılması	zorunludur:
•	 tramvay,	otobüs,	metro	ve	trende
•	 hava	alanında	ve	uçakta
•	 takside
Diğer	yerlerde	maske	zorunluluğu	yoktur.

Ev içi ve ev dışı için öneriler:

Toplu taşıma araçlarında maske

 Koronavirüs

Bir	Koronavirüs	testi	yapın	ve	aşağıda	belirtilen	şikâyetlerden	1’inde	veya	daha	fazlasında	evde	kalın:

• 37,5 derecenin üstünde
• nefes almada zorluk.
• aniden oluşan koku veya tat alama duyusunun kaybolması
• öksürmek
• hapşırmak
• burnunuzda sümük
• boğaz ağrısı
Ateşlenme	veya	nefes almada zorluk	olması	durumunda,	evinizde	yaşayan	diğer	kişilerin	tümü	de 
evde	kalması	gerekir.	Ateş	38	dereceden	fazladır.

Şikâyetler olduğunda: Bir test yaptırın ve evde kalın

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. 
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? 4. Geef geen hand.
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Koronavirüs hakkında başka sorularınız olduğunda:
0800-1351 numaralı	telefonu	arayın

Aile hekimi
Koronavirüs	şikâyetleri	ile.
aile	hekimine	gidilmemesi önemlidir.	Bu	durumda	önce	telefonla	
arayın.

Korona	dışında	şikâyetleriniz	mi	var?	Normal	bir	şekilde	aile	 
hekimine	gidebilirsiniz.	
İhtiyaç	duyduğunuz	bakımı	almanız	önemlidir.

www.Thuisarts.nl	adresinde	Koronavirüs	hakkında	daha	fazla	bilgile-
ri	bulabileceksiniz.

Koronaya	karşı	aşı,	sizi	koronavirüse	karşı	korur.
Aşı,	kolunuzun	üst	kısmına	bir	iğneyle	yapılır.
Aşı	olduktan	sonra	virüs	nedeniyle	hasta	olmazsınız	veya	daha	az	
hasta	olursunuz.	

Hollanda’da	12	yaşından	büyük	herkes	randevu	alabilir.	

Aşı	hakkında	daha	fazla	bilgi	Pharos	web	sitesinde	bulunabilir.	

Koronavirüs	testi	ücretsizdir.
2	yöntemle	bir	randevu	alabilirsiniz:

1.	 Bilgisayar	başında:	www.coronatest.nl	adresine	gidiniz.	 
	 Bir	DigiD’ye	ihtiyacınız	olacaktır.
2.	 Telefon	ile:	0800-1202	numaralı	telefonu	arayın.

GGD’den	sonuçları	alana	kadar	evde	kalın.
Sonuçları	alana	kadar	ziyaretçi	kabul	etmenize	de	izin	verilmez.	
Tekrar	ne	zaman	dışarı	çıkabileceğinizi	size	GGD	söyleyecektir.

Aşı

Test yaptırmak

 
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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