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De begrijpelijkste krant van Nederland

Minder mensen naar ziekenhuis
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minder mensen met corona in
het ziekenhuis opgenomen dan
de dagen ervoor.
In Rijswijk konden mensen vanuit
een hoogwerker naar familie in
het verzorgingshuis zwaaien.

Sinds 31 maart zijn er minder
mensen met corona in het
ziekenhuis opgenomen.
Er overlijden nog elke dag
mensen aan het virus. Maar
ook dat worden er minder.

Minder
Maandag overleden 101
Nederlanders aan corona. Dat
zijn er minder dan de dagen
ervoor. Zo werden zondag 115
doden gemeld, en zaterdag nog
164. Ook werden maandag

IC
Het aantal mensen dat op de
intensive care (IC) komt, neemt
nog wel toe. De IC is de afdeling
in het ziekenhuis waar mensen
liggen die in levensgevaar zijn.
Er zijn ook steeds meer coronapatiënten die de IC mogen
verlaten omdat ze beter zijn.
Maatregelen
Volgens de regering geven deze
cijfers aan dat de maatregelen
werken. Veel mensen blijven
thuis en hebben geen contact
met anderen. Daardoor komen
er steeds minder nieuwe
besmettingen bij.

Thuisblijven bij mooi weer
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De meeste mensen die er toch
op uit gingen, hielden netjes
afstand van elkaar.
De politie sprak mensen
aan op straat.

Het was dit weekend prachtig
lenteweer in Nederland.
Normaal gesproken zouden de
terrassen vol zitten. Maar
afgelopen weekend bleven veel
Nederlanders thuis.

Natuur
Toch ging het op een paar
plaatsen nog mis. Sommige
wegen naar natuurgebieden
werden afgezet. Omdat er te veel
bezoekers kwamen. Zo sloot de
politie het Drielandenpunt in
Vaals af. Ook de wegen naar
natuurgebied De Biesbosch
gingen dicht.

De regels
* Blijf zoveel mogelijk
thuis.
* Ga je naar buiten? Houd
dan minstens 1,5 meter
afstand.
* Was vaak je handen, en
minstens 20 seconden.
* Ga niet het huis uit als je
koorts hebt. Ook andere
leden van het gezin
moeten thuisblijven als
één iemand koorts heeft.
* Ga niet op bezoek bij
mensen van 70 jaar of
ouder, of mensen met
een zwakke gezondheid.
* Het is verboden om met
meer dan drie mensen
samen te komen. Dit
geldt niet voor mensen
van één gezin.
* De scholen en horeca
blijven nog tot en met de
meivakantie dicht.
* Evenementen blijven
verboden tot 1 juni.

Boetes
Op verschillende plaatsen in
Nederland heeft de politie
boetes uitgedeeld vanwege
‘groepsvorming’. Sommige
mensen gaven toch een feestje.
Of kwamen buiten met een
groep mensen bij elkaar. Zo’n
boete kan oplopen tot 400 euro.

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

