
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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فيروس كورونا 
يمكنك هنا قراءة المزيد عن فيروس كورونا

لمزيد من األسئلة اتصل: 08001351

      نصائح منزليةنصائح منزلية::
ابقى قدر االمكان في المنزل.

  يمنع قيام أكثر من ثالثة أشخاص بزيارتك.
حافظ على مسافة مترين بينك وبين اآلخرين.

نصائح عند الخروج من المنزلنصائح عند الخروج من المنزل::
• يمنع تجمع أكثر من اثنان أشخاص، وتستثنى فقط العائلة مع األطفال. يحصل المخالف على غرامة عالية من الشرطة.

•حافظ على مسافة مترين بينك وبين اآلخرين.
• اذا استطعت تبضع وحدك حاجيات المنزل وال تصطحب األطفال معك.

• يمكنك التنزه بالخارج ولكن انتبه ليس في مجموعة.
• يسمح لألطفال لغاية ال 12 سنة اللعب مع أصدقائهم بالخارج ولكن في مجموعات صغيرة.



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? 

 
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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نصائح لألشخاص الذين يعانون من شكاوينصائح لألشخاص الذين يعانون من شكاوي::
اذا كانت درجة حرارتك اكثر من 38 درجة مئوية يجب عليك البقاء في المنزل، وكل من يعيش معك في المنزل يجب عليه

البقاء في المنزل أيضا.أما اذا كان لديك أيضا واحدة أو أكثر من هذه الشكاوي: سعال، عطس، سيالن أنف، التهاب
حنجرة، عندها يجب أن تبقى في المنزل والتقترب من أحد.

نصائح للمسنين، لالشخاص الذين ليسوا بصحة جيدة أو الذين لديهم مرض منصائح للمسنين، لالشخاص الذين ليسوا بصحة جيدة أو الذين لديهم مرض ما..
اليسمح الفراد العائلة واالصدقاء بزيارتك إن لديهم شكاوي )رشح،سعال،التهاب حنجرة،حرارة).

متى يجب أن أتصل بطبيب العائلة:
 ابحث على اإلنترنت عن

اكتب في مربع البحث:
اختر من القائمة: أعتقد أنني مصاب ب كورنا

انقر على                       حيث يمكنك سماع المقالة  

ثم اضغط على بحث
Thuisarts.nl

Thuisarts.nl

Corona
١. 
٢. 
٣. 
٤.

اذا لديك أسئلة:

يمكنك االتصال على 
08001351 

أو اإلطالع على الموقع
ال تذهب إلى طبيب العائلة

هذه اإلجراءات تتبع حتى 28 من شهر نيسان )أبريل( في كل هولندا


