
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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Koronavirüsü
Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. 

Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. 

Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli.

Neler yapabilirsiniz?
Bir kaç tane önemli korunma yolları:

1. Ellerinizi her gün sık sık sabunla yıkayın. 
    Parmak aralarını da iyice yıkayın.

3. Dirseğinizin içine hapşırın ve öksürün.

2. Hapşırırken ve burnunuzu çekerken  
    kağıt mendil kullanın.
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. Tokalaşmayın.
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Şikayetleriniz varsa ne yapmanız gerekir?

Sorularınız için:

Öksürmeniz veya hapşırmanız varsa ve Çin, Iran, Singapur, Güney-Kore veya Kuzey Italya’ya  
gittiyseniz içeride kalın. Koronavirüsü olan bir kişi ile temasta bulunduysanızda içeride kalın.  
Bu durumda doktorunuzu aramanıza gerek yok. Evde kalın ve dinlenip iyileşmeye çalışın.

Doktorunuzu aramanız herzaman gerekmez.
Mesela şikayetleriniz ciddi değilse.
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Deze vertaling is gebaseerd op Nederlandse informatie. Die informatie is gemaakt in samenwerking met Thuisarts.nl, een initiatief 
van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De informatie is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC.
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• Ateşiniz varsa ve 38 dereceden yüksek ise ve
• Nefes almada zorlanıyorsanız veya öksürüyorsanız, ve
• Çin, Iran, Singapur, Güney-Kore, Kuzey Italya’ya gittiyseniz, veya
• Koronavirüsü olan bir kişi ile temasta bulunduysanız.

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

Şikayetleriniz artarsa doktorunuzu arayın:
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Ev doktorunuza gitmeyin


