Al je vragen over Corona

A. Heb je algemene vragen over het Coronavirus – COVID – 19?
Bel naar het algemeen infonummer 0800 -14 689, bel niet naar jouw huisarts of het ziekenhuis met
algemene vragen, zij moeten zich concentreren op dringende medische hulp.
B. Heb je medische klachten?
1. Bel naar jouw huisarts (of in het weekend naar de wachtdienst).
2. Bij milde klachten zal de huisarts via de telefoon een consultatie doen.
3. Wanneer jouw huisarts een onderzoek zinvol vindt zal hij op huisbezoek komen of je
doorverwijzen naar een centraal punt in de gemeente (zogenaamd ‘triage-plaats’). Ga in elk
geval niet zelf naar jouw huisarts, de ‘triage-plaats’ of het ziekenhuis.
4. Wanneer jouw huisarts of de arts van dienst in het triagecentrum het nodig vindt zal die jou
doorverwijzen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Ga in elk geval niet zelf naar het
ziekenhuis.
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C. Hou afstand
De beste manier om dit virus te bestrijden is afstand behouden. Hou hier ook rekening mee
wanneer je noodzakelijke boodschappen doet, naar de apotheek gaat, gaat werken,….
Hou ten allen tijde rekening met de preventieve maatregelen :









Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare
vuilbak.
Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
Informeer bij jouw werkgever of je van thuis uit kan werken.
Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

