Je hebt het coronavirus
Wat gebeurt er als ik misschien het coronavirus
heb?
De dokter heeft een test gedaan of je Corona
hebt.
Uit de test komt dat je Corona hebt.
Het is belangrijk dat zo min mogelijk mensen
ziek worden.
Om te zorgen dat niet meer mensen ziek
worden is het volgende belangrijk:

Jouw kamer of appartement
Je blijft in je eigen kamer of appartement.
Er komen zo min mogelijk verschillende
begeleiders naar je toe.
Als ze binnen komen voor verzorging dragen ze
beschermende kleding.
In je kamer of appartement komen plaatjes
waarop staat dat je het coronavirus hebt.
Je krijgt eigen spullen. Spullen zoals bord en
bestek en handdoeken.
Je krijgt je eigen wc. Of een wc samen met
andere mensen die ziek zijn. Als dit niet kan
krijg je een po. Dit is een soort pan met deksel
dat als wc wordt gebruikt.

Je raam wordt regelmatig open gezet. Dan komt
er frisse lucht in de kamer.
Je blijft zoveel mogelijk op je kamer of
appartement. Als je er echt uit moet doe je dit
samen met begeleiding. Je moet dan een
mondkapje opdoen.
De plekken die je veel aanraakt worden iedere
dag schoongemaakt.

Wat er verder gebeurt
De begeleiding en teamleider informeren de
mensen die dit moeten weten.
Misschien heb jij andere mensen besmet met
het coronavirus. Omdat je nog niet wist dat je
ziek was. En je dichtbij andere mensen bent
geweest. De begeleider bespreekt met jou wie
er in jouw buurt is geweest.

Wanneer mag je weer uit je kamer?
Je moet eerst 72 uur geen klachten meer
hebben.
Dit zijn 3 dagen en 3 nachten.

Daarna gaat de begeleiding met de arts praten.
De arts beslist of je weer van je kamer mag.
En of er nog beschermende kleding nodig is.
Als het niet meer nodig is informeert de
begeleider iedereen. Je kamer wordt dan heel
goed schoongemaakt.

Beschermende kleding
Beschermende kleding zorgt ervoor dat andere
mensen niet ziek worden.
Dit ziet er zo ongeveer uit:

