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De begrijpelijkste krant van Nederland
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Gaat Nederland ook op slot?

In Italië controleert het
leger mensen op straat.

Het corona-virus houdt de hele
wereld bezig. Maandag waren
er in Nederland ruim 4200
mensen besmet. En 179 mensen
overleden. In andere landen is
de situatie ernstiger. Deze
landen zijn helemaal ‘op slot’.

Lockdown
In Italië zijn de meeste mensen
doodgegaan aan corona. Ook in
Spanje en Frankrijk komen er
steeds meer besmettingen bij.
Deze landen zijn in ‘lockdown’.

Dat betekent dat iedereen
binnen moet blijven. Je mag
alleen naar buiten om
boodschappen te doen of naar
de dokter te gaan. Het leger
controleert de straten. Ben je
buiten zonder reden? Dan krijg
je een boete. Zo probeert de
regering de verspreiding van
het virus te stoppen.

druk. Zoals in bouwmarkten,
en op de stranden. De regering
waarschuwt dat mensen zich
aan de regels moeten houden.
Anders komt in Nederland ook
een ‘lockdown’.

Nederland
In Nederland is geen totale
‘lockdown’. Toch roept de
regering wel op om zoveel
mogelijk thuis te blijven. En
om 1,5 meter afstand te houden
van anderen. Maar mensen
vinden het moeilijk zich aan
deze regels te houden, zo bleek
afgelopen week. Op veel
plekken was het hartstikke

Gelukkig is er ook goed
nieuws. In China is de
situatie onder controle. Er
komen bijna geen nieuwe
besmettingen met het
corona-virus bij. In de
Chinese stad Wuhan, waar
het virus is ontstaan, zijn
alle noodziekenhuizen en
controleposten gesloten. In
China zijn ruim 70.000
mensen volledig hersteld.
Het openbare leven komt
langzaam weer op gang. Zo
gaan attractieparken en
musea weer open en rijdt
het openbaar vervoer weer.
In de meeste sectoren zijn
mensen weer aan het werk.

Wat mag wel, wat mag niet?
De belangrijkste corona-regels:
• Blijf zoveel mogelijk in je
huis. Nodig geen mensen
thuis uit. Werk als het kan
thuis. Ga alleen naar buiten
om te wandelen of sporten,
of om een boodschap te doen.
• Heb je klachten zoals
verkoudheid, hoesten of
koorts? Ga dan helemaal niet
naar buiten. Vraag iemand
anders om voor jou
boodschappen te doen.

• Reis zo min mogelijk met het
openbaar vervoer.
• Kom je andere mensen tegen?
Houd dan 1,5 meter afstand.
Raak elkaar niet aan.
• Ben je buiten geweest? Was
dan goed je handen met zeep.
• Ga je naar buiten? Zoek dan
geen drukke plaatsen op. Zijn
er veel mensen? Ga dan weg.
• Moet je niezen of hoesten?
Doe dit dan in een papieren
zakdoek, of in je elleboog.

China

• Ben je benauwd of heb je hoge
koorts? Bel dan je huisarts.
Ga niet langs bij je huisarts.
Het is heel belangrijk dat
iedereen zich aan deze regels
houdt. Anders zal het virus zich
verder verspreiden.

Heb je vragen over het corona-virus, of maak je je zorgen? Bel dan het Rode Kruis: (070) 44 55 888.

