
• Kalabalık yerlere gitmeyin.
• Mümkünse evden çalışın.
• Başkalarından 2 metre uzak durun. Mesela alış veriş yaparken.

Sizde aşağıdaki şikayetlerden biri veya daha fazlası varsa, evde kalın ve başkalarına yaklaşmayın:

• Öksürme
• Hapşırma
• Burunda sümük
• Boğaz ağrısı
• Ateş

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.
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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? 

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? 

Koronavirüsüne yakalanırsanız zatürre olabilirsiniz.
Özellikle yaşlılar, bağışıklığı zayıf olanlar ve hasta olanlar bu hastalığı daha ağır geçirebilirler.

Herkese tavsiye

Şikayetleri olanlara tavsiye
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Bu tavsiyeler 6 nisana kadar geçerlidir

Sorularınız için: 
Bu numarayı arayın 0800-1351 
Veya Thuisarts.nl sitesine girip Corona kelimesini arayın.

Ev doktorunuza gitmeyin
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• Mümkünse otobüse, tramvaya, metroya veya trene binmeyin.
• Arkadaşlarınızın ve ailenizin şikayetleri varsa (üşütme, öksürme, boğaz ağrısı, ateş) size misafirliğe 
gelemezler.
• Başkalarının şikayetleri varsa sizde onlara misafirliğe gitmeyin.

Ev doktorunuzu aramanız gerekip gerekmediğini öğrenmek istiyorsanız:
 1.  Internette bu siteye girin: Thuisarts.nl
 2.  Corona kelimesini yazın ve zoeken’ a basın
 3.  Listeden bu başlığı seçin: ‘Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb’
 4.  Yukarıda bu tuşa basın:                            . Bu tuşa bastığınızda sayfada yazanları  
      sesli duyabilirsiniz. 

Yaşlılar, bağışıklığı zayıf olanlar ve hastalığı olanlara tavsiye
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Dit is een vertaling van begrijpelijke informatie. Die informatie is gebaseerd op de adviezen van 
Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
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