
VEILIG IN DIE
COVID-19-TYD

Voorkoming, isolasie en kwarantyn
Aan die einde van 2019 is ’n nuwe soort coronavirus ontdek en dit het vinnig 

wêreldwyd versprei. Dit gee mense die siekte Covid-19. Omdat dit nuut is, is daar nog 
nie ’n entstof wat kan keer dat mense dit opdoen nie. Party mense kry dit in ’n ligte 

graad (amper soos verkoue), maar vir ander mense is dit lewensgevaarlik. Dis veral ’n 
groot risiko vir mense wat reeds ander gesondheidsprobleme het, soos hoë bloeddruk, 

suikersiekte, MIV, TB, kanker, of sukkel met hulle hart, longe, niere of gewig.

Was/saniteer 
gereeld jou hande 
20 sekondes lank

Dra ’n masker 
wat jou mond 
en neus toemaak

Hou 1,5 m 
afstand tussen jou 
en ander mense

Noue kontak is as jy in dieselfde huis bly saam met iemand wat Covid-19 het, 
hulle hande vasgehou het, hulle gesoen of gedruk het of vir 15 minute (of 
langer) saam met hulle in ’n klein vertrek of taxi of bus was (nader as 1 meter).

1,5 M

Ná blootstelling kan dit gemiddeld 10 dae neem voordat ’n mens 
simptome wys, daarom hou ’n mens jou vir daardie 10 dae eenkant om 
seker te maak jy steek nie ander mense aan nie. 

Elke dag se voorkomende gedrag
As jy nie Covid-19 het nie, of nie deur kontak met mense aan die virus blootgestel is nie, hoef jy nie in streng 
isolasie of kwarantyn te wees nie. Jy moet wel ALTYD die voorkomende veiligheidsmaatreëls volg: 

Isolasie en kwarantyn: waarom en wanneer?

Wanneer sonder jy jou af?

As jy Covid-19 het

As jy wag op die uitslae 
van die Covid-19–toets 

As jy noue kontak het 
(of gehad het) met 
iemand wat Covid-19 het

Selfkwarantyn

Wat noem dokters hierdie 
afsondering?

Selfisolasie

Die twee 
belangrikste 

beginsels

Doen alles wat jy kan om 
te sorg dat jy nie ander 

mense aansteek nie.

Doen alles wat jy kan 
om gesond te word as 

jy siek is.
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Voel ’n bietjie beter...
Party Covid-19-simptome is soos dié van gewone verkoue of griep en kan op dieselfde manier behandel word. 

Vir die verligting van Probeer

Pyn of koors 

Seer keel

Benoude longe

Parasetamol, soos Panado, Calpol of Dolorol

Drink warm heuning-en-suurlemoenwater
Suig tablette soos Strepsils of Medikeel
Gorrel met warm soutwater (’n halwe teelepel sout in 
’n koppie warm water) twee keer per dag

Gebruik ’n bevogtiger of stoom met eukaliptusolie of Vicks 
(sodat die lug nie droog is nie)

Kry dringend hulp...
Ander simptome is ernstiger en daarvoor het ’n mens 
mediese hulp nodig.

• Sukkel om asem te haal

• Aanhoudende pyn op die bors

• Sukkel om wakker te word
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As jy hierdie simptome het:

Provinsiale hulplyn: 021 928 4102

Nasionale hulplyn: 0800 029 999

Nasionale WhatsApp: 0600 123 456
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Bel een van die noodnommers:

Moenie net in ’n 
minibustaxi of bus 
klim en hospitaal toe 
te gaan nie.

3 Vervoer na ’n plek wat Covid-19-dienste lewer

Bel die noodnommer en noem 
dat jy Covid-19 het. Gebruik 
privaat vervoer of bel 10177 
om ’n ambulans te ontbied.

X

Ons selfisoleer en 
selfkwarantyn 

omdat ons 
omgee vir ons 
gesinne, ons 

medewerkers en 
ons gemeenskap. 

Wanneer ons van Covid-19 
herstel het, is ons werklik 
gesond en kan niemand dit 
meer by ons aansteek nie.

Betroubare Covid-19-inligting
www.westerncape.gov.za/coronavirus

www.sacoronavirus.co.za

Die inligting is korrek teen druktyd – 21 Julie 2020.



As jy ná 10 dae geen simptome het nie,
mag jy weer begin uitgaan.

Moet nêrens heen gaan nie:Seep maak die virus dood: Was jou hande gereeld en maak vertrekke 
wat jy met ander mense deel skoon.

Ekstra lagie plastiek: Gooi jou vullis in ’n dubbele sak
(een sak binne-in ’n ander een).

Gee kieme kans om dood te gaan: Hou die dubbele sak eers vir 
5 dae voordat jy dit uitsit vir vullisverwydering.

Slaap en rus – jou lyf én jou kop kort rus; probeer dus om nie al jou tyd 
te bestee aan (sosiale) media en gesprekke met vriende nie.

Drink baie water – mik vir 2 liter (8 glase) per dag, en onthou kruietee 
soos rooibos (sonder suiker of melk) tel ook as water.

Eet gesonde kos – gebalanseerde maaltye uit verskeie voedselgroepe 
(ja, groente ook), en vrugte eerder as soetgoed.

Hou rekord van jou simptome – maak twee keer per dag notas op 
papier of op jou foon, saam met die datum, tyd en spesifieke simptome.

Keer dat ander mense aansteek

Skuif indien moontlik na ’n aparte vertrek/
deel van die huis. Indien nie, bly al die huismense 

saam in isolasie. Dra ’n masker wanneer jy nie alleen is nie.

Moenie gebruiksartikels deel nie:

(As die skottelgoed of wasgoed gewas is, kan ander mense dit natuurlik weer gebruik.)

tandeborselmessegoed bord beddegoed beker glas handdoek

Beskerm
jou huismense

Fokus op jou gesondheid
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HOE GEMAAK AS JY JOU MOET AFSONDER?

As jy Covid-19 het én as jy wag op uitslae of
noue kontak met iemand met Covid-19 gehad het

’n Mens moet isolasie of kwarantyn rég doen, anders gaan dit geen verskil maak nie. Dis nie maklik nie, maar dis 
een van daardie dinge waar daar moets en moenies is, anders kan ander mense aansteek. Dis lekker om saam 

met vriende en familie te kuier, maar dis JUIS omdat ons vir hulle lief is en hulle wil beskerm dat ons isoleer. 

Daar's nie iets soos kamma-isolasie nie

Bly by die huis.

Moenie besoekers ontvang nie – 
ook nie vriende of familie nie.

werk winkel kerk vriende

Verlaat net die huis as jy hospitaal/
kliniek/dokter toe gaan.

Vra familie of vriende se hulp as jy iets van die
winkel of apteek af nodig het. Hulle kan dit vir

jou gaan koop en buite jou deur neersit.

10 DAE

Kry hulp
As jy niemand het wat jou kan help om jou af te sonder nie (hulp 
met inkopies en versorging, asook simptome help dophou), kontak 
021 928 4102 (die provinsiale noodnommer) vir hulp.


