
Informatiebrief corona virus 

 

Wat is het corona 
virus? 

Corona is een soort griep.  
 

Hoe kan ik corona 
krijgen?  
 

Corona is besmettelijk. Je kan corona krijgen van: 

− Het aanraken van iemand die corona heeft  

− Spullen aanraken van iemand die corona heeft. 

− Iemand die bij jou in de buurt hoest en corona heeft. 
Als er niemand die je kent en die je gezien hebt corona heeft dan is de 
kans klein dat jij corona krijgt. 

Hoe groot is de kans 
dat ik corona krijg? 

Die kans is niet zo heel groot maar je moet wel 
voorzichtig zijn.  
De meeste mensen die ziek worden door 
corona worden ook weer beter. Vooral oude 
mensen worden ernstig ziek. 
  
Op TV hoor je veel over Corona en lijkt het of 
er heel veel mensen in het ziekenhuis liggen 
maar eigenlijk worden de meeste mensen snel 
beter.  
Ongeveer 1 op de 20 mensen die corona 
hebben moet naar het ziekenhuis.  

Wat kan ik doen om 
corona te voorkomen? 
 
 

                      Nies in je ellenboog 
 
 
                      Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na 1x 
                      gebruiken weg 
 
 
                      Was je handen na het niesen, voor het eten en    
                      als je thuis komt van boodschappen doen 
 

Wat merk je als je 
corona hebt? 
 

Je voelt je : 

− Verkouden en je moet niezen en/of hoesten 

− Je hebt koorts (hoger dan 38 graden) 

− Je moet wat vaker ademhalen 

Waarom zijn de regels 
zo streng voor Corona? 

De regering wil voorkomen dat er veel mensen besmet raken. Daarom 
zijn er strenge regels.  
Als je je houdt aan de regels dan beschermen we onszelf en anderen 
voor het krijgen van corona. 

Wat zijn de regels als je 
corona hebt? 
 

− Je moet 2 weken thuis blijven. 

− Ook de mensen waar je mee samen woont moeten thuis blijven. 

− Je mag geen bezoek ontvangen. 
Na twee weken ziek zijn kan je anderen niet meer besmetten met 
corona. 

Wanneer ben je weer 
beter? 

− Als je 24 uur niet hoest, kucht, niest 

− Als je weer gewoon kunt ademen 

− Als je temperatuur 24 uur lager dan 38 graden is. 
 

 



Waar moet iedereen zich nu aan houden van de regering.  

 

Je geeft elkaar geen hand 
 

Je raakt elkaar niet aan 

 Je blijft zoveel mogelijk thuis. 

Je mag naar buiten om de hond uit te laten of een stukje te wandelen. 
Dit doe je dan alleen. 
 

  Je houdt altijd (binnen en buiten) 1,5 meter afstand van andere mensen. 

Veel dingen waar mensen samen komen om te eten of te drinken zijn dicht. 
Je mag alleen naar de winkel voor belangrijke boodschappen zoals eten of medicijnen. 
(1,5 meter regel) 

Je mag met 3 personen in één ruimte zijn bij.  (1,5 meter regel) 

 

Als je met meer mensen samen woont zoals in de woonhuizen en in Westerhoven dan zijn 

er extra regels: 

 

Je mag geen bezoek ontvangen 

 

Wat kan je doen als je thuis moet blijven?  

 

    
Serie/film kijken Lezen Poetsen       Knutselen 

    
Spelletje spelen Videobellen Koken/bakken Thuis sporten 

    
 


