
Die koronaviruspandemie het dalk die manier verander waarop ons leef, 
maar dit is eenvoudig om veilig te bly. Ons weet hoe die virus versprei. 
Jy kan dus veilig en gesond wees deur ’n paar maklike stappe te volg.
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Gedrag is die sleutel tot die bekamping 
van die Covid-19-pandemie

As jy ventilasie verstaan en beheer, kan jy die gehalte 
verbeter van die lug wat jy inasem en so die risiko van 
binnenshuise gesondheidsbekommernisse verminder, 
insluitend om te voorkom dat die virus wat Covid-19 
veroorsaak binnenshuis versprei.

Vermy die hersirkuleerde lug in taxi’s, kerke, klubs, kantore 
en ander binnenshuise byeenkomste waar moontlik, veral 
waar daar ’n groot getal mense in ’n vertrek is. Ventilasie 
kan verbeter word deur vensters en/of deure oop te maak. 
Vloer- of dakwaaiers kan ventilasie verskaf wanneer die 
mense in die vertrek uit dieselfde huishouding kom, maar 
dit word nie aanbeveel wanneer reisigers uit verskillende 
huishoudings saam is nie.

Ventilasie:

Een van die vernaamste maniere om die oordrag van die koronavirus 
te help voorkom, is om jou hande gereeld te was. Die gebruik van 
seep en water om jou hande vir ten minste 20 sekondes te was, moet 
’n gewoonte raak nadat jy openbare vervoer gebruik het, in openbare 
plekke was, gehoes of genies het of jou neus geblaas het. As seep en 
water nie beskikbaar is nie, kan jy ’n handsaniteerder gebruik wat ten 
minste 60% alkohol bevat.

Handewas: 

VOORKOMENDE 
MAATREËLS 

#UnityinAction



Doen jy dit?

Een van die vernaamste maniere 
om die oordrag van die 
koronavirus te help voorkom, is 
om jou hande gereeld te was.

Die gebruik van seep en water om 
jou hande vir ten minste 20 
sekondes te was, moet ’n 
gewoonte raak nadat jy openbare 
vervoer gebruik het, in openbare 
plekke was, gehoes of genies het 
of jou neus geblaas het.

As seep en water nie beskikbaar is 
nie, kan jy ’n handsaniteerder 
gebruik wat ten minste 60% 
alkohol bevat.

As jy van winkel na winkel beweeg 
en jou hande ontsmet wanneer jy 
ingaan, maak jy seker dat die 
beskerming lank duur.

Ontsmet jou hande

Dit is raadsaam om nie in 
té noue kontak met ander 
te kom nie – veral met 
diegene wat ouer of 
ongesteld is, of wat 
simptome van die virus het 
– bly ten minste 1,5 meter 
weg van enigiemand wat 
hoes of nies.

Sosiale afstand en 
beperk kontak 
met ander Die dra van ’n masker verminder 

die getal virusse wat versprei kan 
word deur mense wat
reeds geïnfekteer kan wees.

’n Masker wat reg gedra word, 
verseker dat die druppeltjies wat 
normaalweg in die lug om jou sal 
beland, teen moontlike infeksies 
beskerm word.

Dit het met die duur van die 
Covid-19-pandemie aanvaarbaar 
geword om ’n masker te dra.

Die dra van die regte soort 
gesigmasker is een van die 
belangrikste wapens in die stryd
teen die virus.

Dra ’n masker

Superverspreidergeleent
hede lei tot groot 
klusters uitbrekings wat 
voorkom. Navorsers 
internasionaal glo dat 'n 
geleentheid wat meer as
30 mense lok, die kans 
vergroot dat infeksies 
versprei. Dit is raadsaam 
om hierdie soort 
geleenthede te vermy 
om die risiko van infeksie 
te verminder.

Vermy skares en 
superverspreide-
rgeleenthede


