
Corona info 
voor kinderen

een hart
voor zorg

Info voor kinderen
Ketnet – Karrewiet

Alle ‘up-to-date info’ over het coronavirus  
op kindermaat

https://ww.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/al-
les-over-het-coronavirus

 
Awel luistert naar kinderen en jongeren:

Heb je nog vragen, zit je ergens mee dan kan je 
zeker terecht bij awel.be

https://awel.be/

Info voor ouders
Onderwijs Vlaanderen:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-
je-met-kinderen-over-het-coronavirus
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Wat nu!?

Door het virus zijn er heel wat dingen die 
(even) niet meer kunnen, maar je kan zeker 
nog wel iets bedenken dat nog wel kan:

 � Een brief sturen, bellen/chatten met   
vriendjes en familie 

 � Veel spelen, puzzelen, fietsen, 
wandelen,… 

 � Samen lekkere koekjes of een grote 
taart bakken 

 � Kan je zelf nog iets leuk bedenken?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………..............................

We weten zeker ook dat het voor jou niet 
altijd zo makkelijk is! Je leventje is misschien 
wel helemaal veranderd, je vriendjes, 
grootouders of juf/meester missen is niet 
fijn. Soms ben je misschien bang, ongerust 
of heb je nog veel vragen. Laat het zeker aan 
ons weten, we helpen je graag!



De officiële naam van de ziekte veroorzaakt 
door het coronavirus is Covid-19 (Coronavirus 
Diseases 2019). 

Het virus krijg je van iemand anders die 
besmet is via druppeltjes in de lucht. Zeker 
als je moet niezen of hoesten komen er veel 
druppeltjes vrij die je dan kan inademen.

Als je ziek wordt van het virus lijkt het alsof je 
erg verkouden bent met koorts, hoesten, moe, 
keelpijn,… Dan breng je best samen met mama 
of papa een bezoekje aan de dokter.

Gelukkig hebben kinderen heel weinig last van 
het virus!

Wat kunnen wij doen 
tegen het coronavirus?

Wat is coronavirus?

Wanneer het virus weer zal verdwijnen 
weten we niet. Ook medicatie of een 
vaccin is er voorlopig nog niet tegen dit 
virus. Daarom is het belangrijk dat wij er 
alles aan doen om te vermijden dat het 
virus zich verder zal verspreiden. 

Ook jij kan hier bij helpen:

* Corona kan niet tegen zeep, was 
daarom regelmatig heel goed je 
handen. 

* Als je moet niezen of hoesten doe 
je dit in je elleboog. Gebruik ook een 
wegwerp zakdoekje om je neus te 
snuiten en gooi deze daarna weg. 

* Blijf zoveel mogelijk thuis en als 
er mensen op bezoek komen hou je 
best afstand, geef je geen handen of 
knuffels.  

* Omdat het virus zich verspreidt via 
druppeltjes in de lucht kan het zijn 
dat je soms een mondmasker moet 
opzetten. Zeker als mensen erg dichtbij 
komen, bijvoorbeeld bij de kapper of de 
dokter is dit heel belangrijk.

Je hebt zeker al eens gehoord van het 
coronavirus. Doordat dit virus mensen kan 
ziek maken zijn er de laatste tijd al heel wat 
dingen ook voor jou veranderd. Zo kan je 
misschien (nog) niet naar school, op vakantie, 
je vriendjes zien,… of ken je misschien iemand 
die ziek geworden is.

In dit boekje willen we graag wat meer 
vertellen over dit virus.

In het ziekenhuis is heel wat veranderd door 
het coronavirus. 
Ook hier doen wij er alles aan dat het virus 
zich niet verder zal verspreiden. Daarom 
dragen de artsen, verpleegkundigen,… 
speciale kleren: een extra schort, 
mondmasker, handschoenen en een bril of 
scherm voor het gezicht. Op deze manier 
kunnen we ook goed voor jou of jouw familie 
blijven zorgen. 

Jammer genoeg kan je nu niet meer op 
bezoek komen in het ziekenhuis. 

Als je zelf naar de dokter in het ziekenhuis 
moet komen mag mama of papa wel zeker 
meekomen. Soms moet je even in het 
ziekenhuis blijven. Zo kan de dokter je goed 
onderzoeken en kunnen wij medicatie of extra 
zuurstof aan jou geven zodat je snel weer 
beter bent. 

Coronavirus en het ziekenhuis

Was je handen 
regelmatig en grondig 
met water en zeep. 
Reken zo’n 40 à 60 

seconden per wasbeurt.

Blijf thuis  
als je zelf  
ziek bent.

Gebruik papieren 
zakdoekjes en 
gooi ze weg in  
een afsluitbare 

vuilbak.

Hoest of nies 
in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van  

je elleboog. 

Vermijd  
handen  
geven.

Raak je gezicht zo 
weinig mogelijk aan  

met je handen.

Vermijd nauw  
contact met 
personen die  

ziek zijn.

DRAAG ZORG VOOR JEZELF EN ZO OOK VOOR ANDEREN.

AGENTSCHAP
ZORG &  
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS 
Hoe kan je een besmetting voorkomen?
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