
WANNEER MOET 
JY MEDIESE 
AANDAG KRY?

#UnityinAction

Moenie persoonlike huishoudelike items deel nie:

As jy siek is, volg hierdie stappe:

Moniteer jou simptome

Simptome van Covid-19 sluit in koors, hoes, 
kortasemheid en nog meer. 
Volg jou gesondheidsorgverskaffer en plaaslike 
gesondheidsdepartement se instruksies. 

Bly weg van ander mense en troeteldiere in 
die huis

Bly soveel as moontlik in ’n spesifieke vertrek.
Bly weg van ander mense en troeteldiere in die 
huis.
Indien moontlik, gebruik ’n aparte badkamer.
As jy tussen ander mense of diere binne of 
buite die huis moet wees, dra ’n masker.

Wanneer om nood- mediese 
aandag te kry

As iemand aanhoudende pyn of druk-
king op die borskas het.

Onvermoë om wakker te word of te bly.

Bleek, grys of bloukleurige lippe.

Om die verspreiding van Covid-19 te voorkom, doen die 

Dra ’n masker. 

Bly tuis. 

Was jou hande 
dikwels.

Bedek jou mond 
en neus as jy hoes 
of nies.

Maak elke dag opper-
vlakke skoon waaraan 
daar baie geraak word.

Bly tuis, buiten om mediese sorg te kry. 
Die meeste mense met Covid-19 is net effens 
siek en kan tuis herstel.
Rus en bly gehidreerd.
Bel voordat jy mediese sorg kry.

Moenie borde, glase, koppies, eetgerei, handdoeke of beddegoed met ander mense in jou huis 
deel nie.

Besluit of ’n toets nodig is
Dit is raadsaam om getoets 
te word as:

Jy simptome van Covid-19 het.

Jy vir langer as 15 minute in ’n 
tydperk van 24 uur in noue kontak 
(binne 1,5 meter) was met ’n 
geïnfekteerde persoon.

Jy ’n groot byeenkoms bygewoon 
het of deel van ’n binnenshuise 
groep was en nie goed voel nie.

Beskikbare Covid-19-toetse toets vir 
bestaande of vorige infeksies.

’n Virustoets toon of jy tans ’n infeksie het. Dit gaan monsters 
na wat uit jou neus of mond geneem is en kan in ’n 
laboratorium of by ’n toetssentrum gedoen word. (Twee 
tipes virustoetse, naamlik nukleïensuur-amplifikasietoetse 
(NAAT’s) en antigeentoetse, is die algemeenste.)

’n Teenliggaamtoets (ook bekend as ’n serologietoets) soek 
na teenliggame in jou bloed wat kan aandui of jy vantevore 
’n infeksie gehad het.


