
Burada okuyacaklarınız şunlardır:
 • Devlet tavsiyesi • Korona ile ilgili şikâyetler • Test etmek • Aşı

 KoronavirüsHet 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.

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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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. Geef geen hand.
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Eve geldiğinizde 
veya birisini ziyaret 
ettiğinizde ellerinizi 
sabunla yıkayın.

Örneğin ev veya ofis 
gibi kapalı alanda mı 
bulunuyorsunuz? Bir 
pencereyi veya kapıyı 
açın.

Toplu taşıma (OV)
Toplu taşıma araçlarında ve havaalanında maske takın. 

Çalışmak ve ziyaret
Herkes tekrar işine dönebilir. Zamanın en fazla yarısında 
ofiste çalışın. 
İstediğiniz kadar ziyaretçiyi ağırlayabilirsiniz. 

Şikâyetler olduğunda: Bir test yaptırın ve evde kalın
Bunları, aşı olduğunuzda da yapın!
Bir Koronavirüs testi yapın ve aşağıda belirtilen şikâyetlerden 1’inde veya 
daha fazlasında evde kalın:
• 37,5 derecenin üstünde
• nefes almada zorluk.
• aniden oluşan koku veya tat alama duyusunun kaybolması
• öksürmek
• hapşırmak
• burnunuzda sümük
• boğaz ağrısı

Birbirimize bulaştırmamak için tavsiyeler

Dirseğinizin içine 
hapşırın ve öksürün.

Tokalaşmayın.



Koronavirüs hakkında başka  
sorularınız olduğunda:
0800-1351 numaralı telefonu arayın
Thuisarts.nl/corona adresli internet sitesinde korona 
hakkında daha fazla bilgiler bulabilirsiniz.

Test yaptırmak
GGD’deki korona testi ücretsizdir. 2 yöntemle bir randevu alabilirsiniz:

1. Bilgisayar başında: www.coronatest.nl adresine gidiniz.  
 Bir DigiD’ye ihtiyacınız olacaktır.
2. Telefon ile: 0800-1202 numaralı telefonu arayın.

GGD’den sonuçları alana kadar evde kalın. Sonuçları alana kadar ziyaretçi kabul etmenize de izin veril-
mez. 
Tekrar ne zaman dışarı çıkabileceğinizi size GGD söyleyecektir.

Korona olduğunuzda ne yapmalı
Korona mı oldunuz? 
O halde evde kalmalısınız. Evde ne kadar kalmanız gerektiğini size GGD 
söyler.

Korona olan biriyle temasınız mı oldu veya korona olan biriyle aynı 
evde mi kalıyorsunuz?
O zaman şu durumlarda evde kalmanıza gerek yoktur:
 • hatırlatma dozu aşınızı yaptırmış olduğunuzda, veya 
 • 8 haftadan daha az bir süre önce korona geçirmiş olduğunuzda.
Bu husus, sadece sizin herhangi bir şikâyetiniz olmadığında geçerlidir.

Aşı
Koronaya karşı aşı, sizi koronavirüse karşı korur.
Aşı, kolunuzun üst kısmına bir iğneyle yapılır.
Aşı olduktan sonra virüs nedeniyle hasta olmazsınız veya daha az hasta olursunuz. 

Hollanda’da 5 yaş üzerinde herkes aşı olabilir.

Aşılama hakkında broşürümüzü burada bulabilirsiniz. Bu broşür 13 dilde hazırlanmıştır.

Hollanda’da QR koduna gerek yoktur
Hollanda’da artık bir QR koduna ihtiyacınız yoktur. Ancak, diğer birçok ülkede buna ihtiyacınız vardır. 
Aşağıda belirtilen durumlarda size bir karekod verilir:
• aşılarınızı tamamlanmış olduğunuzda
• korona geçirip iyileşmiş olduğunuzda
• en fazla 24 saat önce yapılmış olan bir negatif testiniz olduğunda

Telefonunuza Coronacheck uygulamasını indirin. Buna karekodunuzu koyarsınız.
Ayrıca kâğıt üzerinde bir QR kodu da edinebilirsiniz. 
Bunu kendiniz yazdırabilirsiniz. www.coronacheck.nl/nl/print/ adresine bakınız
Ayrıca QR kodunun size gönderilmesini de sağlayabilirsiniz.

 
Deze begrijpelijke informatie is gebaseerd op de adviezen van Rijksoverheid.nl en Thuisarts.nl  
en is getest met taalambassadeurs van Stichting ABC. 
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https://www.pharos.nl/coronavirus/coronavaccinatie/

