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Wie weet nog niets over het coronavirus? Die leeft wellicht op een andere planeet.  
Het besmettelijke virus is begonnen aan een wereldwijde tocht. Daarbij worden  
vooral ouderen en verzwakte mensen niet gespaard. Moeten we nu in paniek slaan?

Wellicht hebben je leerkrachten 
je meteen na de krokusvakantie 
uitvoerig gebrieft. Wat moet je 
doen om niet met het virus besmet 
te geraken? Dat is op zich niet zo 
moeilijk. Er zijn gebieden waar het 
virus al stevig heeft huisgehouden. 
Die plekken moet je mijden. Je ver-
mijdt ook het best zieke mensen die 
in deze gebieden zijn geweest. Vaak 
je handen wassen is de boodschap. 
Ook in je mouw niezen en papieren 

zakdoekjes gebruiken. Onbekende 
mensen geen hand geven, maar een 
vuistje, is een goed idee. Houd ook 
een paar meter afstand van onbe-
kenden. Het virus zit in speeksel, en 
de belletjes van onbekenden kun-
nen het virus bevatten. Die kans is 
eerder klein, maar je weet het nooit. 
Het codewoord is voorzichtigheid.

Scholen sluiten?
In landen waar de besmettings-

graad erg hoog is, zoals Italië en 
Japan, zijn scholen gesloten. In Bel-
gië is dat voorlopig niet het geval. 
Er is wel één school die verregaande 
maatregelen neemt. In de Internati-
onal School Ghent aan de Pintelaan 
mogen drie leerlingen twee weken 
niet binnen. Zij zijn op reis geweest 
in risicogebied. De Belgische over-
heid vindt het niet nodig om scho-
len te sluiten. Er zijn in België voor-
lopig acht mensen besmet.
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Testen
Hoe weet je nu of je besmet bent 
met het virus? Er zijn verschijn-
selen die daarop kunnen wijzen. 
Koorts, hoesten, kortademigheid 
en ademhalingsproblemen zijn de 
duidelijkste. Maar niet iedereen met 
die verschijnselen heeft het virus. Je 
huisarts zal je vertellen of je gewoon 
een griepje hebt, of misschien toch 

het coronavirus. Hij of zij stelt je 
eerst een aantal vragen. Wie in risi-
cogebied is geweest, of contact heeft 
gehad met een besmette persoon, 
wordt getest. Er worden dan een 
diepe neuswisser en een keelwisser 
gebruikt om stalen te nemen. Daar-
na worden die stalen onderzocht in 
een laboratorium.

Een landkaart met de verspreiding van het virus vind je hier:  
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200228_04869052 
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