
 فيروس كورونا 
 تقرأين هنا حول:
• اللقاح • الفحص• الشكاوى عند اإلصابة بكورونا• قواعد الحكومة

نصائح لكي ال ننقل العدوى لبعضنا بعضانصائح لكي ال ننقل العدوى لبعضنا بعضا

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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ال تصافحال تصافح   هل تتواجد في الداخل، مثالهل تتواجد في الداخل، مثال
  في منزلك أو في المكتب؟ افتحفي منزلك أو في المكتب؟ افتح

النافذة أو البابالنافذة أو الباب

  حافظ على مسافة حافظ على مسافة 1.51.5 متر متر
بينك وبين األشخاص اآلخرينبينك وبين األشخاص اآلخرين

  اغسل يديك بالصابون عندمااغسل يديك بالصابون عندما
  تعود إلى المنزل أو تزورتعود إلى المنزل أو تزور

شخًصا ماشخًصا ما

العملالعمل
اعمل من المنزل عند اإلمكان. إذا اضطررت رغم ذلك إلى الذهاب إلى العمل، ال تستقل حافلة أو قطارا مزدحمااعمل من المنزل عند اإلمكان. إذا اضطررت رغم ذلك إلى الذهاب إلى العمل، ال تستقل حافلة أو قطارا مزدحما..

الزيارةالزيارة
ُيسمح بقدوم ُيسمح بقدوم 44 زوار في اليوم كحد أقصى .ال يشمل ذلك األطفال لغاية  زوار في اليوم كحد أقصى .ال يشمل ذلك األطفال لغاية 1313 سنة سنة..

عند اإلصابة بكوروناعند اإلصابة بكورونا
    هل أنت مصاب بكورونا؟ يجب عليك عندئذ البقاء في المنزل وعلى كل من فيهل أنت مصاب بكورونا؟ يجب عليك عندئذ البقاء في المنزل وعلى كل من في

منزلك البقاء في المنزل. يجب ذلك حتى و إن كنتم مطعمينمنزلك البقاء في المنزل. يجب ذلك حتى و إن كنتم مطعمين..

هل هناك شخص في منزلك مصاب بكورونا؟ يجب عليك عندئذ البقاء في المنزل أيضاهل هناك شخص في منزلك مصاب بكورونا؟ يجب عليك عندئذ البقاء في المنزل أيضا..

عند وجود شكاوى: أعمل فحصا وابق في المنزلعند وجود شكاوى: أعمل فحصا وابق في المنزل
افعل ذلك حتى لو كنت قد أخذت التطعيمافعل ذلك حتى لو كنت قد أخذت التطعيم!!

اعمل فحص كورونا وابق في المنزل عند وجود واحدة أو أكثر من هذه الشكاوىاعمل فحص كورونا وابق في المنزل عند وجود واحدة أو أكثر من هذه الشكاوى::
• • أعلى من أعلى من 37,537,5 درجة درجة

• • صعوبة في التنفسصعوبة في التنفس    
• • فقدان الشم والتذوق فجأةفقدان الشم والتذوق فجأة    
• • سعالسعال    
• • عطاسعطاس    
• • سيالن األنفسيالن األنف    
• • ألم في الحلقألم في الحلق    

الفحصالفحص
فحص كورونا مجانيفحص كورونا مجاني

يمكنك عمل موعد بطريقتينيمكنك عمل موعد بطريقتين::
على الكومبيوتر: اذهب إلى                                تحتاجعلى الكومبيوتر: اذهب إلى                                تحتاج  
 .DigiD  .DigiD إلىإلى
هاتفيا: اتصل بالرقم  

.GGD ابق في المنزل حتى تصلك النتيجة من مصلحة صحة البلديات
كما ال يسمح لك باستقبال زيارة حتى تصلك النتيجة. تخبرك

مصلحة صحة البلديات             متى يسمح لك بالخروج من جديد.

www.coronatest.nlwww.coronatest.nl
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طبيب العائلة
من المهم عند وجود شكاوى كورونا

عدم الذهاب إلى طبيب العائلة. اتصل هاتفيا أوال.

هل لديك شكاوى غير شكاوى كورونا؟ يمكنك الذهاب إلى طبيب العائلة كالمعتاد .
من المهم أن تحصل على الرعاية إن كنت تحتاجها.

  تجد على الموقع
المزيد من المعلومات حول كورونا.

اللقاحاللقاح
يحميك لقاح كورونا من فيروس كورونايحميك لقاح كورونا من فيروس كورونا

ُتمنح اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراعُتمنح اللقاح عن طريق حقنة في أعلى الذراع
ال تمرض أو تمرض بشكل أقل بسبب الفيروس بعد التطعيمال تمرض أو تمرض بشكل أقل بسبب الفيروس بعد التطعيم

يمكن للجميع من سن يمكن للجميع من سن 1212 سنة في هولندا عمل موعد سنة في هولندا عمل موعد..

هناك المزيد من المعلومات حول اللقاح على موقع فاروسهناك المزيد من المعلومات حول اللقاح على موقع فاروس

www.Thuisarts.nl  
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.
.

.

هل لديك أسئلة أخرى حول فيروس كورونا:
: 1351-0800اتصل بالرقم 

 
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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  العملالعمل
    إعمْل من المنزل لنصف الوقت، إذا أمكنإعمْل من المنزل لنصف الوقت، إذا أمكن..

ال تستقل حافلة أو قطارا مزدحما عند ذهابك إلى العمل، إذا استطعت ذلكال تستقل حافلة أو قطارا مزدحما عند ذهابك إلى العمل، إذا استطعت ذلك..

كمامة الفمكمامة الفم
كمامة الفم إلزامية في األماكن التاليةكمامة الفم إلزامية في األماكن التالية::

• • في المباني، كالمحالت التجارية والمكتبات العامةفي المباني، كالمحالت التجارية والمكتبات العامة    
• • عند اقتراب شخص منك، مثل الحالق أو الطبيبعند اقتراب شخص منك، مثل الحالق أو الطبيب    
في سيارات األجرة والترام والحافلة والمترو والقطار. وكذلك في المحطة وفي موقففي سيارات األجرة والترام والحافلة والمترو والقطار. وكذلك في المحطة وفي موقف    

• • الترام أو الحافالتالترام أو الحافالت  
• • في المطار وعلى متن الطائرةفي المطار وعلى متن الطائرة    

يمكن أن ُتفرض عليك غرامة تبلغ يمكن أن ُتفرض عليك غرامة تبلغ 9595 يورو إذا لم ترتدي كمامة الفم في تلك األماكن يورو إذا لم ترتدي كمامة الفم في تلك األماكن..

رمز االستجابة السريعة                   إجباري في بعض األحيانرمز االستجابة السريعة                   إجباري في بعض األحيان

..في بعض األماكن، تحتاج إلى رمز االستجابة السريعةفي بعض األماكن، تحتاج إلى رمز االستجابة السريعة
::تتلقى رمز االستجابة السريعة إذاتتلقى رمز االستجابة السريعة إذا

• • تم تطعيمك بالكاملتم تطعيمك بالكامل    
• • كنت قد أُصبت بكورونا وقد ُشفيت منهكنت قد أُصبت بكورونا وقد ُشفيت منه    
 •  • كانت لديك نتيجة اختبار كورونا سلبية مدتها ال تتجاوز كانت لديك نتيجة اختبار كورونا سلبية مدتها ال تتجاوز 2424 ساعة ساعة    

قم بتنزيل تطبيق                         على هاتفك. هذا هو المكان الذي تضع فيه رمز االستجابة السريعةقم بتنزيل تطبيق                         على هاتفك. هذا هو المكان الذي تضع فيه رمز االستجابة السريعة..

  يمكنك أيًضا الحصول على رمز      على الورق. اتصل عندئذ بالرقم يمكنك أيًضا الحصول على رمز      على الورق. اتصل عندئذ بالرقم 0800142108001421..
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