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Inleiding
Coronavirus is een probleem in de wereld. Honderdduizenden mensen zijn besmet
en er zijn al duizenden mensen wereldwijd aan overleden.

1. Coronavirus

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw
coronavirus, ook wel SARS
severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus-2 genoemd. Het virus kan de
ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en
luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden er maatregelen
genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

2. Maatregelen

Wat kun je zelf doen om corona te voorkomen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus
te voorkomen:
●
●
●
●
●

Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Geen handen schudden
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen
veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

3. Symptomen

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben vaak koorts en luchtwegklachten zoals
hoesten, verkoudheid, niezen of kortademigheid.
De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan
uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe
zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt.

4. Thuis werken door coronavirus.

Tot en met 6 april 2020 mogen mensen in contactberoepen niet werken. Dat zijn
onder anderen kappers, nagelstylisten, visagisten, pedicures,
schoonheidsspecialisten en tatoeëerders.
Ik vind thuiswerken maar stom:
-

geen goede leraren [ouders]

-

kinderen missen bijvoorbeeld vrienden/vriendinnen

-

ik vind digitaal werken irritant

Wat ik wel leuk vind aan thuiswerken is:
-

Je kan thuis zijn met het gezin

-

Je kan wel gewoon chatten wat fijn is

5. Kids Corona Krant

Corona nieuws voor en door kinderen
Door het Corona virus zijn de scholen en bedrijven gesloten en zit jij ineens thuis. Deze
situatie is heel bijzonder en natuurlijk heb jij contact met je vriendjes en vriendinnetjes
via WhatsApp en social media.
Ook jij moet vast even wennen aan de nieuwe omstandigheden en daarom willen wij
graag van jou weten wat je hiervan vindt en wat het verplicht thuisblijven met jou doet.
Je beleeft andere dingen door het thuis zijn. Je mag niet meer naar je sportles en maakt
je zorgen.
Als je het opschrijft, tekent, foto’s maakt of een filmpje dan kun je dat delen met andere
kinderen en jij kunt op jouw beurt weer lezen wat zij doen.
De kids Coronakrant is gemaakt door [Cathy Spierenburg] mijn oma.

Slot
De scholen zijn dicht door het coronavirus. Daardoor moeten alle kinderen thuis hun
schoolwerk maken. Het is al over de hele wereld verspreid. Het is nog niet duidelijk
wanneer de scholen open gaan. En de andere winkels en cafés en kantoren. Tot nu
toe lijkt het erop dat alles dicht blijft.

