HET CORONAVIRUS

BLIJF ALERT !

Je hebt 1 of meer van deze
klachten:

Je gaat in isolatie.
Je belt je huisarts.

hoesten, kortademig, pijn in de
borststreek, keelpijn, smaak- en/of
geurverlies, uitgesproken
vermoeidheid, koorts (zonder
duidelijke oorzaak)

Je huisarts regelt een test,
indien nodig. Je blijft in
isolatie tot je het resultaat
van de test kent.

Denk niet dat het maar
een
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Denk niet dat het maar
een verkoudheid is!

Je huisarts zal inschatten of een test nodig is.

Niet alle COVID-patiënten hebben koorts, geur- en smaakverlies of
zijn niet allemaal kortademig. Ook milde luchtwegklachten zoals een
lopende neus of keelpijn kunnen wijzen op COVID19.

Meer informatie over het coronavirus vind je op
www.info-coronavirus.be of 0800 14 689.

Contacteer dus steeds je huisarts als je griepachtige symptomen
en/of luchtwegklachten hebt. Dus ook als de symptomen lijken op een
gekende sinusitis of een jaarlijks wederkerende verkoudheid.

Bron: Sciensano
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