Vragen over het Coronavirus
Wat is het coronavirus?
Het coronavirus (SARS-CoV-2) is een nieuw virus. Het menselijk
lichaam kent dit nieuwe virus nog niet.
Met de ziekte coronavirus, mensen:
 Snuiven en hoesten
 Koorts
 Ademhalingsproblemen
De ziekte kan zeer gevaarlijk zijn voor zwakke en oudere
mensen. Sommige mensen sterven aan de ziekte.
Iemand met het coronavirus kan andere mensen besmetten:
 door te hoesten
 door te niezen
Als een mens besmet is met het Coronavirus, weet hij dat niet
meteen. Omdat het ongeveer 14 dagen duurt om de ziekte op te
sporen.

Verspreiding van het coronavirus
Het virus verscheen voor het eerst in China. Het verspreidt zich
naar steeds meer landen.
Vooral in China, Iran, Italië en Zuid-Korea zijn veel gevallen
gemeld.
In Duitsland en in Noordrijn-Westfalen zijn er nu ook mensen die
ziek zijn geworden. De meeste van hen zijn of in de
risicogebieden zelf geweest of hebben contact gehad met
mensen die daar geweest zijn.

Wat moeten we doen?
Ze krijgen koorts en een verkoudheid en een hoest.
En je hebt onlangs mensen ontmoet die ziek zijn van het virus of
die uit de risicogebieden komen, bel dan je dokter.
Ga niet alleen naar het kantoor van de dokter. De dokter zal met
u bespreken wat u moet doen.
Misschien word je wel getest op het virus. Misschien moet je
naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis krijg je een behandeling
voor de ziekte.

Hoe kunnen we onszelf en anderen beschermen?









Was je handen met zeep.
Was al je vingers, en was ook je pols.
Was uw handen minstens 30 seconden lang.
Raak je gezicht niet aan.
Gebruik zakdoeken als je verkouden bent.
Niezen in je elleboog of in een zakdoek.
Reinig en desinfecteer het display van uw mobiele telefoon
regelmatig.

Meer informatie over het Robert Koch Instituut vindt u hier
of
MAGS-hotline voor mensen in NRW: 0211-855-4774
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