CORONA VIRUS (COVID-19)
1. ITU APA? Wat is het?
2. BISA TERJADI APA? Wat kan er gebeuren?
3. HARUS BIKIN APA? Wat moet ik doen?
Virus corona pecah di Wuhan di Cina pada Desember 2019. Lebih dari 200.000 orang di
seluruh dunia sekarang telah terinfeksi virus COVID-19
Het coronavirus brak in december 2019 uit in Wuhan in China. Inmiddels zijn wereldwijd
meer dan 200.000 mensen besmet geraakt met het COVID-19-virus.
APA GEJALANYA? Wat zijn de symptomen?
1. Demam (koorts)
Batuk (hoesten)
Nafas pendek (kortademigheid)
Susah bernefas (moeite met ademen)
2. Gejala ringan: Mirip verkouden, influensa atau pilek (griep) biasa
Milde symptomen : Net als gewone verkoudheid en griepverschijnselen
3. Dalam kasus terburuk, infeksi dengan coronavirus menyebabkan pneumonia
(longontsteking), infeksi pernapasan akut, gagal ginjal, dan kematian.
In het ergste geval leidt infectie met het coronavirus tot een longontsteking, acute
luchtwegeninfecties, nierfalen en overlijden.
BAGAIMANA CARA JALANNYA AGAR BISA TERJANGKIT?
Hoe wordt het overgedragen?
Melalui tetes yang ditransfer dari orang ke orang. Tetesan itu terbentuk ketika orang
yang terinfeksi menghembuskan napas, batuk, atau bersin.
Virus ini juga dapat menyebar melalui permukaan yang terkontaminasi seperti pagar
atau gagang pintu.
Via druppels die worden overgedragen van mens op mens. Die druppels ontstaan als een
besmette persoon uitademt, hoest of niest. Het virus kan zich ook verspreiden via besmette
oppervlakken zoals trapleuningen of deurklinken.
BAGAIMANA CARA MENCEGAH KONTAMINASI ATAU TOKTULARAN?
Hoe voorkom ik besmetting?
• Tinggal di rumah sebanyak mungkin. Blijf zoveel mogelijk thuis.
• Jangan meminta lebih dari 3 orang untuk berkunjung. Vraag niet meer dan 3 mensen op
bezoek.
• Jaga jarak 2 meter dari orang lain. Hou 2 meter afstand van andere mensen.
• Berbalanja sendirian atau mintalah seseorang berbelanja untuk Anda
Ga alleen boodschappen doen of laat iemand boodschappen voor jou doen.
• Anda diizinkan berjalan di luar…tetapi tidak di keramaian…jangan berkumpul.
Je mag voor een wandeling naar buiten, maar niet in de drukte.

Saran untuk di rumah
- Tinggal di rumah sebanyak mungkin
- Jangan undang orang lebih dari 3 orang untuk berkunjung
- Jagalah jarak 2 meter di antara lain sama lain.

Saran untuk di luar rumah
- Kelompok lebih dari 2 orang sekarang dilarang. Polisi bisa mengeluarkan denda besar. Hanya keluarga
dengan anak-anak yang tidak akan didenda.
- Jaga jarak 2 meter dari orang lain.
- Berbelanja sendiri. Jangan bawa anak-anak Anda jika Anda bisa.
- Anda diizinkan berjalan di luar, tetapi tidak di keramaian.
- Anak-anak di bawah usia 12 tahun masih diperbolehkan bermain di luar bersama teman-teman mereka.
Tetapi hanya dalam kelompok kecil.

Saran untuk orang dengan keluhan (rasa sakit mirip
hal2 yg sudah disebut diatas tadi)
Jika Anda demam, di atas 38 derajat, Anda harus tinggal
di rumah. Jadi kalau 1 orang merasa demam setiap orang
yang tinggal di rumah Anda juga harus tinggal di rumah.
Jika Anda memiliki 1 atau lebih dari keluhan ini:
• batuk
• bersin
• ingus di hidung Anda
• sakit tenggorokan
Maka hanya Anda yang harus tinggal di rumah dan tidak
dekat dengan orang lain.

Nasihat untuk orang yang lebih tua, tidak begitu sehat atau memiliki penyakit:
Teman dan keluarga tidak boleh datang ke rumah Anda jika mereka memiliki keluhan dingin, batuk, sakit
tenggorokan, demam.

Banyak orang berpikir tentang virus Corona. Untungnya,
penderita virus ini hampir semuanya sembuh kembali. Tapi itu
baik jika Anda berhati-hati.
Gunakan kertas tisu dengannya bersin dan bertiup.
Apa yang bisa kamuApa yang bisa kamu lakukan
Keluhan? Panggil dokter?
Tanyak tolong dari anak2 atau saudara2 atau tetangga bel dokter.
0800-1351 Lihat di gambar.

Berikut ini beberapa tips penting:
1. Cuci tangan Anda beberapa kali sehari dengan sabun,
cuci juga di antara jari-jari Anda.
2. Bersin dan batuk di siku.
3. Memakai zakdoek dari kertas
4. Di larang berjabatan tangan

