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Corona-virus
Sommige mensen in Nederland hebben het corona-virus.
Je kunt ziek worden van een virus.
Het corona-virus wordt in de rest van de tekst corona genoemd.
Corona is een soort griep.
De meeste mensen met corona worden weer beter.
Maar het is goed om voorzichtig te zijn.
Wat je merkt als je corona hebt
Je voelt je verkouden.
Of je voelt je ziek.

Je moet hoesten.
Je moet niezen.

Je bent kort-ademig.
Kort-ademig betekent dat je moeite hebt
met adem halen.

Je hebt koorts.
De koorts is hoger dan 38 graden.

Meer informatie
Corona-virus
China
Corona begon in december 2019 in China.
De eerste besmettingen gebeurden op de dierenmarkt.
Artsen denken dat sommige dieren op de markt besmet waren.
Mensen hebben dan corona gekregen van de dieren.
Deze mensen hebben daarna andere mensen besmet.
Steeds meer mensen in China werden besmet met corona.
Daarom maakte China speciale regels.
Zo konden geen andere mensen besmet worden.

Nederland
China was te laat met de speciale regels.
Mensen in andere landen raakten ook besmet.
Op 27 februari 2020 had de eerste Nederlander corona.

Regels in Nederland
In Nederland zijn nu speciale regels.
Sommige regels gelden voor alle mensen.
Andere regels gelden alleen voor mensen met corona.

Regels voor alle mensen:
Thuis blijven
• Mensen mogen boodschappen doen. Zoveel mogelijk in hun eentje.
• Mensen mogen wel naar de kapper, fysiotherapeut en
schoonheidsspecialist. En naar andere mensen die jou van dichtbij een
behandeling of advies geven.
• Ook autorijlessen mogen weer.
• Mensen die thuis kunnen werken, moeten thuis werken.
• Mensen moeten zeker thuis blijven:
- bij hoesten, niezen en keelpijn
- bij koorts
- bij kortademigheid
• Als iemand van je gezin of groep benauwd is of koorts heeft, moet de
rest ook thuis blijven.
Bezoek
Het is beter om geen bezoek te krijgen.
• Als je toch bezoek krijgt, mogen niet meer dan 3 mensen tegelijk
komen. Iedereen moet anderhalve meter uit elkaar blijven.
Anderhalve meter is 2 grote stappen.
Raak elkaar niet aan.
• Mensen van 70 jaar en ouder mogen maar 1 of 2 mensen op bezoek
krijgen. Dit moeten steeds dezelfde mensen zijn.
• Bezoek oudere mensen en zieke mensen alleen als het echt nodig is.
Het is beter om niet op bezoek te gaan.
• Mensen in een verpleeghuis mogen geen bezoek krijgen.
De regering gaat uitzoeken hoe mensen in een verpleeghuis veilig
bezoek kunnen krijgen.
Ze gaan dat uitproberen in 25 verpleeghuizen.
Pas na het uitproberen, besluit de regering of mensen in alle
verpleeghuizen bezoek mogen krijgen.

Buiten
• Je mag naar buiten om te wandelen en te fietsen.
• Je mag met 3 andere mensen bij elkaar zijn of met je eigen gezin.
• Je moet anderhalve meter van de andere mensen vandaan blijven.
Anderhalve meter is 2 grote stappen.
• Kinderen van 12 jaar en jonger mogen met andere kinderen
samenspelen.
• Als je de regels buiten niet volgt, kun je een geldboete krijgen.
Grote groepen mensen
• Tot 1 september zijn er geen activiteiten en evenementen toegestaan.
• Denk aan festivals, concerten en grote sportwedstrijden.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Eigen feestjes, groepen en bijeenkomsten zijn verboden.
Open
• De kappers gaan open op 11 mei.
• De fysiotherapeuten gaan open op 11 mei.
• Schoonheidsspecialisten gaan open op 11 mei.
• Bibliotheken gaan weer open op 11 mei.
• Je moet een afspraak maken als je naar de kapper, de fysiotherapeut
of de schoonheidsspecialiste wil.
• Mensen moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden.
Anderhalve meter is 2 grote stappen.
Scholen
• Basisscholen gaan open op 11 mei.
Iedere school maakt hiervoor regels. Basisscholen beslissen zelf of de
kinderen hele dagen of halve dagen naar school komen.
• Basisscholen in het speciaal onderwijs gaan op 11 mei alle dagen
open.
• Kinderopvang gaat open op 11 mei.

Sporten
• Volwassenen mogen buiten sporten met elkaar:
- met niet meer dan 10 mensen samen
- met anderhalve meter afstand ertussen
-  geen officiële wedstrijden
- thuis douchen en omkleden
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen buiten sporten met elkaar:
- onder begeleiding van volwassenen
- met anderhalve meter afstand ertussen
-  geen officiële wedstrijden
- geen ouders langs de lijn
- thuis douchen en omkleden
• Kinderen tot en met 12 jaar mogen buiten sporten met elkaar:
- onder begeleiding van volwassenen
-  geen officiële wedstrijden
- geen mensen langs de lijn
- thuis douchen en omkleden

Wat verandert er op 1 juni:
Scholen
• Voortgezet onderwijs gaat open op 1 juni.
Open
• De terrassen gaan open op 1 juni.
• Alle mensen moeten aan een tafel zitten.
• Mensen kunnen weer gaan eten in een restaurant.
• Ze moeten reserveren in een restaurant.
• Bioscopen en theaters mogen weer open.
• Mensen moeten van tevoren een kaartje kopen.
• Musea mogen weer open.
• Mensen moeten van tevoren een kaartje kopen.
Voor restaurants, bioscopen, theaters en musea geldt:
• Mensen moeten anderhalve meter afstand houden.
Anderhalve meter is 2 grote stappen.
• Er mogen niet meer dan 30 mensen tegelijk binnen zijn.
• Mensen mogen alleen komen als ze geen corona-klachten hebben.
Bus, trein, metro en tram
• Bussen, treinen, metro’s en trams gaan op de normale tijden rijden op 1
juni.
• Mensen moeten een mondkapje op in de bus, trein, metro of tram.
• Mensen moeten zelf zorgen voor een mondkapje.
• Ze mogen het zelf maken of kopen.
• Het is verboden om een mondkapje van het ziekenhuis te dragen.
• Die zijn bedoeld voor de mensen die werken in het ziekenhuis.
• Er mogen minder mensen in de bus, trein, metro of tram.
Als er meer mensen ziek worden van corona kunnen de regels weer
strenger worden.

Meer informatie?
Er wordt veel gezegd en geschreven over het coronavirus. Ook veel onzin
en nepnieuws. Wil je meer weten? Deze sites zijn betrouwbaar:
RIVM ( Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu )
Uitleg Coronavirus door Pharos (centrum voor gezondheid en zorg)
Corona woordenlijst van Pharos
Of bel met vragen over het corona-virus naar 0800 - 1351

Hoe je corona krijgt
Je kunt alleen corona krijgen van iemand met corona.
Of je raakt spullen aan waar corona op zit.

Iemand met corona
Je kunt corona krijgen als:
• Iemand met corona HOEST vlakbij je gezicht.
• Iemand met corona HOEST vlakbij je handen.

• Iemand met corona NIEST vlakbij je gezicht.
• Iemand met corona NIEST vlakbij je handen.

• Je geeft iemand met corona een hand.

• Je zoent iemand met corona

Spullen met corona
Mensen raken spullen aan.
Ook mensen met corona.
Bijvoorbeeld een klink van een deur.
Of een knop van de lift.
Je raakt spullen met corona aan.
Je zit met je handen aan je gezicht.
Je kunt dan corona krijgen.

Geen corona
Je krijgt geen corona van iemand die alleen
verkouden is.

Meer informatie
Hoe je corona krijgt
Corona is besmettelijk.
Dat betekent dat mensen met corona andere mensen ziek kunnen maken.
De meeste mensen met corona maken 2 of 3 andere mensen ziek.
Je kunt alleen corona krijgen van iemand anders met corona.
Je kunt het ook krijgen van spullen aanraken waar corona op zit.
Waarschijnlijk kun je het niet krijgen van dieren.

Zo kun je corona krijgen:
• Iemand met corona HOEST of NIEST vlakbij je gezicht.
• Iemand met corona NIEST of HOEST vlakbij je handen.
• Je geeft iemand met corona een hand.
• Je raakt spullen aan waar corona op zit.
• Je zoent iemand met corona.

Corona op je handen
Iedereen raakt spullen aan. Ook mensen met corona.
Bijvoorbeeld een klink van een deur of een knop van de lift.
Als je deze spullen aanraakt, kan corona op je handen komen.
Corona komt ook op je handen als je iemand met corona een hand geeft.
Als je met corona op je handen aan je gezicht komt, kun je corona krijgen.

Corona zit in speeksel en snot
Bij mensen met corona zit corona in hun speeksel en snot.
Als mensen met corona hoesten of niezen, komen speeksel en snot uit hun
mond en neus.

Geen corona
Je krijgt geen corona van iemand die alleen verkouden is.
Het is moeilijk om zeker te weten of iemand corona heeft.
Blijf zeker 2 meter van mensen vandaan als ze verkouden zijn.
Je krijgt geen corona van de lucht uit een airco.
Een airco blaast lucht in een kamer of een auto.

Wat je kunt doen om geen corona te krijgen
Koraal heeft regels voor corona:

Je wast je handen vaak.

Je hoest en niest in de binnenkant van je
elleboog.

Je gebruikt zakdoeken van papier.
Je gooit zakdoeken meteen weg na gebruik.

Je ontmoet zo weinig mogelijk mensen.

Tips
Wanneer je handen moet wassen:

Je wast je handen als je naar de wc bent
geweest.

Je wast je handen voor het eten.
En na het eten.

Je wast je handen na het niezen.
En na het hoesten.

Je wast je handen na het snuiten van je neus.

Je wast je handen na het weggooien van afval.

Je wast je handen als ze vies zijn.

Je wast je handen als je buiten bent geweest.

Tips
Hoe je je handen moet wassen:

Je maakt je handen nat met water.

Je doet zeep op je handen.

Je wast je handen met zeep.
Je wast 30 tellen.

Je spoelt je handen af met water.

Hoe je je handen moet wassen:

Je droogt je handen met een handdoek van
papier.

Je draait de kraan dicht met een handdoek van
papier.
Je raakt de kraan niet aan met je handen.

Je gooit het papier weg.
In een prullenbak met een deksel.

Tips
Contact met andere mensen

Je geeft andere mensen geen hand.
Je raakt andere mensen niet aan.

Je komt niet dichtbij andere mensen.
Je neemt 2 stappen afstand.

Tips
Hoesten en niezen

Je hoest en niest in de binnenkant van je
elleboog.
Niet in je hand.

Je draait je hoofd de andere kant op als je
hoest of niest.
Je hoest en niest niet richting andere mensen.

Je gebruikt zakdoeken van papier.
Niet van stof.

Je gooit zakdoeken meteen weg na gebruik.
In een prullenbak met een deksel.

Andere tips

Je raakt je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Je doucht regelmatig.

Je poetst je tanden in de ochtend.
En in de avond.

Je draagt regelmatig schone kleren.

Andere tips

Je houdt woning schoon.
En je werkplek.

Je gebruikt je eigen spullen.
Bijvoorbeeld je eigen
tandpasta.

Je voelt je ziek

Je blijft thuis.

Je vertelt het aan je ouder of begeleider.

Je ouder of begeleider belt de huisarts als dat
nodig is.

Vragen
Praat met iemand over corona.
Bijvoorbeeld je ouder, begeleider of leraar.
Of ga naar de website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen.
Klik op: Coronavirus COVID-19.
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