Het coronavirus
De laatste tijd heeft bijna iedereen het over
het coronavirus. Misschien ben je wel een
beetje bang of weet je niet zo goed wat het
nu precies is. Dat wordt in deze tekst verder
uitgelegd.
Een andere naam voor het coronavirus is COVID-19. Mensen die dit virus
krijgen, kunnen last hebben van verkoudheid, hoesten, keelpijn en moeite
met ademen. Voor kinderen is het virus niet zo gevaarlijk: zij zijn nog
jong en hebben vaak een goede weerstand. Voor oudere mensen en
mensen met een andere ziekte kan COVID-19 wel gevaarlijk zijn: zij
kunnen bijvoorbeeld een longontsteking krijgen en naar het ziekenhuis
moeten.
Maar hoe komt het nu dat er opeens een nieuw virus in Nederland is
gekomen? Het coronavirus komt oorspronkelijk uit Wuhan, een plaats in
China. Het virus is op een markt overgedragen van een dier op een mens.
Het coronavirus is erg besmettelijk en daarom is het snel verder
overgedragen van mens op mens. Zo is het steeds verder door de wereld
gegaan, tot het uiteindelijk ook in Nederland terecht kwam.
Om te zorgen dat er niet te veel mensen ziek worden, heeft de ministerpresident een aantal maatregelen toegepast. Je mag niet meer naar
plekken waar te veel mensen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld de scholen voor
een paar weken dicht en mag je ook niet meer naar restaurants. Ook is
het beter om even niet bij je opa of oma op bezoek te gaan, zodat je ze
niet kan besmetten. Mensen met klachten moeten een tijdje helemaal
binnen blijven, zodat ze andere mensen niet ziek kunnen maken.
Misschien vraag je je af wat je kunt doen om te zorgen dat je het
coronavirus niet krijgt. Hiervoor zijn wat richtlijnen opgesteld. Je mag
andere mensen even geen hand meer geven, je moet op 1,5 meter
afstand van anderen blijven en je moet vaak je handen wassen. Dit
moeten niet alleen volwassenen doen, maar ook kinderen. Zo kun jij er
voor zorgen dat het virus zich niet snel verspreidt, en dat er niet te veel
mensen ziek worden.
(340 woorden)

Lastige woorden
Weerstand

Hoe goed je lichaam kan voorkomen dat je ziek wordt

Longontsteking

Ontsteking van longblaasjes in je longen. Hierdoor kun
je erg benauwd worden. Je hebt medicijnen nodig om
beter te worden

Oorspronkelijk

eerst, het begin.

Besmettelijk

Als iets besmettelijk is, is het makkelijk over te dragen.

Maatregelen

Beslissingen over hoe iets moet worden opgelost

Richtlijnen

Aanwijzing voor hoe iets moet en over wat niet mag

Als je hoest, moet je
even thuisblijven zodat
je anderen niet besmet

Minister-president Rutte
vertelde op televisie een
aantal maatregelen
tegen het coronavirus

Kinderen die vaak buitenspelen en
gezond eten, hebben meestal een
goede weerstand

