
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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What you need to know about the Coronavirus. 
If you have questions, call 0800-1351
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Hier leest u meer over het Corona-virus.  
Bel bij vragen: 0800-1351

• Blijf zoveel mogelijk thuis. 
• Vraag niet meer dan 3 mensen op bezoek. 
• Hou 2 meter afstand van andere mensen. 

• Groepen van meer dan 2 mensen zijn nu verboden. De politie kan hoge boetes geven.  
 Alleen een gezin met kinderen krijgt geen boete.
• Hou 2 meter afstand van andere mensen.
• Ga alleen boodschappen doen. Neem je kinderen niet mee, als dat kan.
• Je mag voor een wandeling naar buiten, maar niet in de drukte.
• Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mogen nog wel met vriendjes samen buitenspelen. 
 Maar alleen in een klein groepje. 

Advies voor thuis:

Advies voor buiten:

• Do not go to places with a lot of people.
• Do not allow more than 3 people to visit you.
• Stay 2 meters away from other people.
•	 Groups	of	more	than	2	people	are	not	allowed.	The	police	can	give	you	a	fine	if	this	rule	is	broken.
		 Only	families	with	children	will	not	get	a	fine.

•	 Only	use	the	bus,	tram,	metro	or	train	if	it	is	really	necessary.	
	 Do	not	use	public	transport	if	it	is	busy.	
•	 Wear	a	face	mask	on	the	bus,	tram,	metro	or	train.	You	have	to	do	this	from	June	1.	
	 If	you	do	not	wear	a	face	mask,	you	can	get	a	fine.

Advice for at home and outside:

Advice for practicing sports outside:

Public transport

•	 Children	who	are	12	years	or	younger	can	play	outside	and	practice	sports	outside.
•	 Children	who	are	13	years	or	older	and	adults	are	allowed	to	practice	sports	outside.	
 They do have to stay 2 meters away from other people.
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 Coronavirus



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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If you have questions:
Call 0800-1351

Do not visit the doctor but call first.
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If you want to know if you should call the doctor:

	 1.	 Look	on	the	internet:	Thuisarts.nl	(Dutch	only)

	 2.	 Enter	in	bij	Zoeken:	Corona	and	click	on	‘zoeken’

	 3.	 Chose	from	the	list:	Ik	heb	(mogelijk)	het	nieuwe	coronavirus’.

	 4.	 At	the	top	of	the	page,	click	on	the	button																							so	you	can	hear	the	instructions	

	 	 (Dutch	only).

Advice for people who are older, not very healthy or have a disease:
•				Stay	at	home	as	much	as	possible.	If	you	do	have	to	go	out,	be	careful.	
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If	you	have	a	fever	higher	than	38	degrees	Celsius,	or	trouble	breathing,	you	have	to	stay	home.	Everyo-
ne who lives with you has to stay home as well. 
If	you	have	1	or	more	of	the	following	complaints:
•    coughing
•				sneezing
•    snot in your nose
•    sore throat
Then only you have to stay at home. Stay away from other people. 
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Advice for people who have health complaints (feel sick):

 
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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