Hoe voorkom je verspreiding van het nieuwe coronavirus?
•
•
•
•
•
•
•

Was vaak je handen met zeep, hiermee verwijder je het virus van je handen en kun je jezelf of
anderen minder makkelijk besmetten
Raak je gezicht zo min mogelijk aan met je handen, op die manier is de kans kleiner dat je
besmet raakt als je het virus op je handen hebt en besmet je anderen minder snel.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, zo blijven je handen eerder virusvrij.
Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Schud geen handen, zo kan het virus zich minder gemakkelijk via handen verspreiden
Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Zo kan het virus zich minder makkelijk
verspreiden door (ongewild) hoesten of niezen
Werk zoveel mogelijk thuis, als mensen minder contact met elkaar hebben, kan het virus zich
minder gemakkelijk verspreiden.

Vragen voor de gezondheidscheck
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag de bezoeker niet naar de
afspraak/reservering komen. Het bezoek moet worden uitgesteld totdat op elke vraag NEE
geantwoord kan worden. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers en bestuursleden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging,
koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de
afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe
coronavirus is vastgesteld?

