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Je medebewoner heeft corona 

Je medebewoner met corona kan jou besmetten. 

Besmetten betekent dat je andere mensen ziek maakt. 

Het is belangrijk dat je niet besmet wordt. 

 

Je medebewoner met corona wordt in deze tekst de zieke 

bewoner genoemd. 

 

Thuis blijven 

De zieke bewoner moet thuis blijven. 

Jij moet ook thuis blijven. 

Omdat je met een zieke bewoner woont. 

 

Thuis blijven heet isolatie. 

Dat spreek je uit als ie-zo-laa-tsie. 
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3 regels voor isolatie 

1. Je krijgt geen bezoek. 

2. Je gebruikt geen spullen van je medebewoner met corona. 

3. Je medebewoner met corona is alleen in een kamer. 

 

1. Je krijgt geen bezoek 

 

 

Niemand krijgt bezoek: 

• De zieke bewoner krijgt geen bezoek. 

• Jij krijgt geen bezoek. 

 

De dokter mag wel komen. 

De dokter helpt de zieke bewoner om beter te worden. 

Je begeleider mag wel komen. 

Je begeleider is er voor jou. 

En voor de zieke bewoner. 

Je begeleider verzorgt de zieke bewoner. 

 

De dokter en je begeleider dragen beschermende kleding. 

Lees meer over beschermende kleding op bladzijde 6.  
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2. Je gebruikt geen spullen van de zieke bewoner met corona 

 

 

Je gebruikt geen spullen van de zieke bewoner. 

De zieke bewoner gebruikt zijn eigen spullen. 

Bijvoorbeeld: 

• Zijn eigen tandenborstel 

• Zijn eigen bestek 

• Zijn eigen servies 

• Zijn eigen handdoek 

• Zijn eigen beddengoed 

 

Als je meer dan 1 badkamer hebt 

En meer dan 1 wc 

De zieke bewoner gebruikt zijn eigen badkamer. 

En zijn eigen wc. 

Jij gebruikt een andere badkamer. 

En een andere wc. 

 

Als je 1 badkamer hebt 

En 1 wc 

Jij en de zieke bewoner gebruiken dezelfde badkamer. 

En dezelfde wc. 
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Jij gebruikt de badkamer en de wc eerst. 

De zieke bewoner gebruikt de badkamer en de wc na jou. 

 

Je begeleider maakt de badkamer en de wc daarna meteen 

schoon. 

 

3. De zieke bewoner is alleen in een kamer 

 

 

De zieke bewoner is zo veel mogelijk alleen in zijn eigen kamer. 

Je bent zo weinig mogelijk in 1 kamer met de zieke bewoner. 

 

De zieke bewoner is zo veel mogelijk op zijn kamer. 

Hij mag niet naar buiten. 

Hij mag wel in de tuin als hij alleen is. 

Hij mag wel op het balkon als hij alleen is. 
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In 1 kamer met de zieke bewoner 

 

 

Soms ben je toch in 1 kamer met de zieke bewoner. 

Er zijn dan 3 regels: 

 

 

 

1. Je mag de zieke bewoner niet aanraken. 

 

 

2. Je houdt 2 stappen afstand van de zieke 

bewoner. 

 

3. De zieke bewoner draagt een mondkapje. 

Jij draagt geen mondkapje. 
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Beschermende kleding 

 

 

De dokter komt op de kamer van de zieke bewoner. 

Hij draagt beschermende kleding. 

Je begeleider komt op de kamer van de zieke bewoner. 

Hij draagt ook beschermende kleding. 

 

De dokter of begeleider draagt de volgende dingen: 

• Een masker over de mond en neus 

• Een schort 

• Handschoenen 

• Een bril 

• En soms ook andere kleding 

Bijvoorbeeld slofjes om de schoenen. 
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Meer weten 

Bekijk een filmpje over beschermende kleding. 

Ga naar: www.koraal.nl/corona-faq 

Klik op: Of kijk je liever naar dit filmpje? 

Klik op: Je begeleider draagt beschermende middelen. 

 

Hoe lang isolatie duurt 

De dokter vertelt hoe lang isolatie duurt. 

 

Praat met iemand 

 

 

Isolatie is niet leuk voor de zieke bewoner. 

Isolatie is ook niet leuk voor jou. 

Je kunt je verdrietig voelen. 

Of bang. 

 

Praat over hoe je je voelt. 

Bijvoorbeeld met je begeleider. 

Of met je ouder. 

Of met je vrienden. 
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Meer informatie als je woont met iemand met corona 

 

Je voelt je ziek 

Je hoeft niet getest te worden op corona. 

Je moet wel thuis blijven tot je je beter voelt. 

Je moet 24 uur of langer beter zijn. 

24 uur betekent een hele dag en een hele nacht. 

 

Beter zijn betekent: 

• Je hebt geen koorts. 

• Je hoest niet en niest niet. 

• Je hebt geen keelpijn. 
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