
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? 
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فيروس كورونا 
بسبب فيروس كورونا المستجد يمكن أن تصاب بالتهاب رئوي. خاصة الكبار بالسن الذين ليسوا بصحة جيدة أو الذين عندهم مرض ما هؤالء

يمكن أن يمرضوا بشدة 

نصائح للجميع
.عدم الذهاب أوالتجمع في مكان واحد مع الكثير من الناس .

.اذا استطعت اعمل من المنزل .
.البقاء على مسافة مترين من أي شخص، حتى عند القيام بالتسوق حافظ على هذه المسافة .

نصائح لألشخاص الذين لديهم أعراض مرضية
ابقى في المنزل وال تقترب أو تحتك بأحد اذا كنت تعاني من أحد األعراض التالية

سعال 
عطس 

سيالن أنف 
التهاب حنجرة

 حرارة
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نصائح للكبار بالسن، ليسوا بصحة جيدة أو عندهم مرض ما
. التستخدم وسائل النقل العامة )باص،ترام،متروأو قطار) .

. اذا كان أحد األصدقاء أو أحد أفراد العائلة يعاني من )البرد، سعال، التهاب حنجرة، حرارة) 
. اليمكنك زيارة أحد إذا كانوا يعانون من أحد هذه األعراض المرضية .

متى يجب أن اتصل بطبيب العائلة
١. اكتب في االنترنت

  ٢. ثم اضغط على البحث - اكتب في خانة البحث
  ٣. اختر من القائمة : أعتقد أنني مصاب بفيروس كورونا الجديد

٤. اضغط على المربع في االعلى المكتوب عليه                         عندها يمكنك االستماع للنص المكتوب
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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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اذا لديك أسئلة:

يمكنك االتصال على 1351 0800
Thuisarts.nl أو اإلطالع على الموقع 

ال تذهب إلى طبيب العائلة

هذا اإلجراءات تتبع إلى السادس من شهر نيسان )أبريل) في كل هولندا

:

:
 Thuisarts.nl:

Corona:
’Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb ’

.


