In heel wat landen in de wereld verspreidt het Coronavirus zich. Je gaat ervan
hoesten, je krijgt er misschien koorts en ademhalingsmoeilijkheden door. Dit
virus kan mensen erg ziek maken en is erg besmettelijk. Vooral oudere mensen
en zieke mensen lopen hiervoor een ernstig risico.
Wat moet je doen als je zelf ziek bent, koorts en/of luchtwegklachten hebt
(zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden)?
•
•

Blijf thuis.
Bel je dokter en vermeld je symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar
spoed. De huisarts bepaalt via de telefoon of je thuis kan uitzieken of naar
het ziekenhuis moet.

Wat kan je zelf doen om de risico’s voor jezelf en anderen te verminderen?
•
•
•
•
•
•
•

Was heel regelmatig je handen.
Geef geen hand of kus en vermijd knuffelen.
Moet je niezen of hoesten, gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje
en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende
afstand.
Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici,
personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt
immuunsysteem, …).

Het virus mag zich niet verder blijven verspreiden. Daarom heeft de overheid
strenge maatregelen genomen:
•
•
•

•
•

Neem enkel de bus, de tram of de trein als het niet anders kan.
Bijna alle winkels zijn in het weekend dicht. Enkel de voedingswinkels,
supermarkten en apotheken blijven open.
Kinderen kunnen tot zondag 19 april 2020 niet meer naar school. Als je moet
werken, moet je opvang voorzien. Grootouders of oudere mensen mogen hen
niet opvangen om te vermijden dat de kinderen hen ziek maken. Enkel als je
geen geschikte oplossing hebt kunnen gezonde kinderen terecht op school.
Crèches blijven wel open.
Alle activiteiten van sport, cultuur, folklore, feesten,… - privé of openbaar mogen niet meer doorgaan. Restaurants, bars en cafés zijn gesloten.

Je mag blijven werken, maar volg bovenstaande richtlijnen en de richtlijnen
van je werkgever op de voet en blijf thuis als je ziek bent.
Meer informatie kan je vinden op www.info-corona.be
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Mag niet worden verspreid zonder Nederlandse brontekst

Vertaald uit het Nederlands

cyfj;jpd; gy ehLfspy; nfhNuhdh itu]; gutp tUfpwJ. ,jdhy; cq;fSf;F ,Uky;
tUk; mj;Jld; xUNtis fha;r;rYk; Rthrg; gpur;rpidfSk; Vw;glyhk;. ,e;j itu];
kf;fisj; jPtpu Neha;f;F cs;shf;fyhk; mj;Jld; mjw;F ngUk; mstpy; njhw;Wk;
jd;ikAs;sJ. Fwpg;ghf tajhdtu;fSf;Fk; Neha;tha;g;gl;ltu;fSf;Fk; ,jw;fhd Mgj;J
mjpfk; MFk;.
cq;fSf;Nf cly; epiy rup ,y;iy vd;why;, fha;r;ry; mj;Jld;/my;yJ %r;Rf; Foha;
gpur;rpidfs; (cjhuzkhf ,UkYk; Rthrg; gpur;rpidfSk); ,Ug;gpd; eq
P ;fs; vd;d nra;a
Ntz;Lk;
•
•

tPl;bNy ,Uq;fs;
njhiyNgrp %ykhf cq;fs; kUj;Jtiuj; njhlu;Gf; nfhz;L cq;fsplk; cs;s
Neha; mwpFwpfisj; njuptpj;Jf; nfhs;Sq;fs;. fhj;jpUf;if $lj;Jf;Nfh mtru
gpupTf;Nfh NghfhjPu;fs;. ePqf
; s; tPl;bNy Fzkhfyhkh my;yJ itj;jparhiyf;F
Nghf Ntz;Lkh vd;gij Flk;g itj;jpau; njhiyNgrp %yk; jPu;khdpg;ghu;.

cq;fSf;Fk; kww
; tu;fSf;Fkhd Mgj;Jfisf; Fiwg;gjw;F ePq;fshfNt vd;d vd;d
nra;ayhk;?
•
•
•
•
•
•
•

mbf;fb cq;fs; iffisf; fOTq;fs;.
if my;yJ Kj;jk; nfhLf;fhjPu;fs; mj;Jld; flb
; j; jOTjiyj; jtpu;j;Jf;
nfhsS
; q;fs;.
ePq;fs; ,UkpdhNyh my;yJ Jk;kpdhNyh xt;nthU KiwAk; Gjpa b~;A+ Ngg;giug;
gad;gLj;jp mij %lf;$ba Fg;igj; njhl;bapy; NghLq;fs;.
iff;Fl;il ,y;iyah? cqf
; s; Koq;ifia kbj;J mjpy; ,UKq;fs;.
gy kf;fs; $Lk; ,lq;fspy; kw;wtu;fsplkpUe;J js;sp ,Uf;f Kaw;rp vLq;fs;.
Neha; cs;sJf;fhd mwpFwpfs; cs;stu;fSldhd njhlu;igj;
jtpu;j;Jf;nfhs;Sq;fs; my;yJ NghJkhd msTf;F js;sp ,Uq;fs;.
Mgj;jpYs;s Ml;fisf; ftdkhf ghu;j;Jf; nfhs;Sq;fs; (65 taJf;F
Nkw;gl;ltufs;, ru;f;fiu Nehahspfs;, ,Uja-, EiuauP y;- my;yJ rpWePuf NfhshW
cs;stu;fs;, typikaw;w Neha; vjpu;g;ghw;wy; Kiwik cs;stu;fs;,…)).

itu]; ,dp njhlu;e;J gut $lhJ. mjdhy; murhq;fk; fLkikahd eltbf;iffis vLj;J
,Uf;fpwJ:
-

NtW top ,y;yhtpl;lhy; kl;LNk g];, buhk;, my;yJ Gifapujj;ijg; gad;gLj;Jq;fs;

-

rdp QhapW fpl;lj;jl;l vy;yh filfSk; %lg;gLk;. czTf; filfSk; gy;nghUs;
mq;fhbfSk; kUe;jfq;fSk; kl;LNk njhlu;e;J jpwe;jpUf;Fk;.

-

gps;isfs; Qhapw;Wf; fpoik 19 Vg;upy; 2020 tiuf;Fk; ghlrhiyf;Fg; Nghf KbahJ.
ePqf
; s; Ntiy nra;a Ntz;Lk; vd;why;, guhkupg;Gf;fhd Vw;ghLfisr; nra;a Ntz;Lk;.
gps;isfs; %yk; ghl;bfs;, ghl;ld;fs; my;yJ tajhdtu;fSf;F Neha; tuhky;
,Ug;gjw;F mtu;fs; gps;isfisg; ghuj
; ;Jf;nfhs;sf; $lhJ. cq;fSf;F ve;j xU
cupa jPu;Tk; ,y;yhtpl;lhy; kl;LNk Rfkhd gps;isfs; ghlrhiyf;Fg; Nghfyhk;.
,sQ;rpwhu; fhg;gfq;fs; njhlu;e;J jpwe;J ,Uf;Fk;.

-

jdpg;gl;l my;yJ nghJ ,lq;fspy; ve;j xU tpisahl;L, fyhr;rhu, ehl;lhu;
tof;fhw;W, gz;bifiar;,…-- rhu;e;j nraw;ghLk; ,dp eilngw $lhJ.
cztfq;fSk;, mUe;jfq;fSk; f/Ng-fSk; %lg;gl;ld.

ePqf
; s; njhlu;e;J Ntiy nra;ayhk,; Mdhy; NkNy cs;s tpjpKiwfisAk; cq;fSf;F
Ntiy jUgtupd; tpjpKiwfisAk; ftdkhf filg;gpbAq;fs; mj;Jld; cqf
; Sf;F cly;
epiy rup ,y;iy vd;why; tPl;bNy ,Uq;fs;.
Nkyjpf jfty;fis ePq;fs; www.info-corona.be -,y;; ghu;j;Jj; njupe;Jf;nfhs;syhk;.
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