
Ik heb corona-klachten

wat moet ik nu doen?

Er zijn regels voor mensen met corona-klachten

Het is belangrijk dat je die regels opvolgt

Anders worden andere mensen ook ziek



Regels voor mensen met 

corona-klachten

Je moet twee weken thuis blijven

Je moet de regels opvolgen 

Anders worden andere mensen ook ziek

Je blijft zoveel mogelijk op je eigen kamer

Je mag niet naar buiten gaan

Je mag wel in je eigen tuin of balkon zitten

Er mogen geen andere mensen bij je zitten 

Je mag geen bezoek ontvangen

Ook andere mensen in huis mogen 

geen bezoek krijgen



Je mag niet zoenen

Je mag niet knuffelen of seks hebben

Kom niet dicht bij andere mensen

Neem altijd 2 grote stappen afstand

Andere bewoners mogen in het huis blijven 

wonen

Als mensen op je kamer komen om jou te 

helpen moeten ze een speciaal maskertje op

Andere bewoners mogen niet op je kamer 

komen

Regels voor mensen met 

corona-klachten



Hoest en nies in je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes als je moet 

snuiten

Gooi je papieren zakdoekje na gebruik 

meteen weg in de vuilnisemmer met deksel

Geef elkaar geen hand

Kom niet dicht bij andere mensen

Neem 2 grote stappen afstand

Was vaak je handen met 

water en zeep 

Regels voor iedereen



Wanneer was je je handen?                

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 als ze vies zijn 

Je wast je handen na het weggooien van 

afval

Je wast altijd je handen als je naar de 

wc bent geweest

Je wast je handen als je buiten je kamer 

bent geweest



Hoe was je je handen? 

Je maakt je handen goed nat met water

Je doet zeep uit het pompje op je handen

Je wast je handen goed met zeep

Je spoelt de zeep goed van je handen af met 

water uit de kraan

Je droogt je handen af met een papieren 

handdoekje

Je draait de kraan dicht met een papieren 

handdoekje

Je gooit het papieren handdoekje weg in een 

vuilnisemmer met deksel


