KORONAVIRUS (COVID-19)
Virusnaam: SARS-CoV-2 of 2019-nCoV | Siekte: Covid-19 (Koronavirussiekte 2019)

WAT JY MOET WEET
WUHAN
EERSTE GEVAL

DES. 2019

GEEN

TIPE

80%

3,34%

INENTING

INFLUENSA

BESKIKBAAR NIE

GEMIDDELD WÊRELDWYD

HOE WORD DIT OORGEDRA?

IS OUER AS 60 JAAR

Kontak met ŉ persoon wat siek is,
veral deur middel van aanraking.

Reeds siek

50+

Ouer persone

SIMPTOME:
Die MEESTE mense ervaar geringe
verkoue-/griepsimptome. Geringe/matige
boonste-lugweginfeksie, soortgelyk
aan ŉ gewone verkoue.

60º+

Was jou hande
gereeld en deeglik met
water en seep vir
20 sekondes.

Sal erger simptome
soos longontsteking
of bronchitis ervaar

Van die wat gesterf
het, het onderliggende
siektetoestande gehad

Druppelbesmetting van mens tot mens.

WAT JY MOET DOEN:

versprei

WIE IS IN GEVAAR?
75%

Nies- of hoesdruppels op oppervlakke
wat aangeraak word.

100+ LANDE
WÊRELDWYD

VAN DIE STERFTES

STERFTESYFER

14 DAE
inkubasie

Hoofpyn

Ontsmet
met ŉ 60%alkoholbasis
ontsmetmiddel.

Loopneus en
droë hoes

Hoes of nies in ‘n snesie
of die binnekant van
jou elmboog. Gooi
snesies onmiddellik weg.

Keelseer
Kortasem
Koors en lyfseer

Hou jou hande weg
van jou gesig. Vermy
handskud, drukkies
of soengroet.

Ligte diarree
Ontsmet oppervlakke
Handhaaf ’n afstand
As jy daaraan gevat het,
van 1 m van mense
kan die virus deur jou oë,
wat hoes,
neus of mond opgeneem word.
nies of siek is.

Ontwikkel geringe tot matige simptome

5%

14%

81%

Ontwikkel ernstige simptome
Word kritiek siek
Bly tuis
as jy tipiese
simptome ervaar en
siek voel.

Maskers
Gesonde persone:
slegs as hulle ŉ siek
persoon versorg. Siek
persone: moet ŉ
masker dra.

BLY OP HOOGTE:

BEHANDELING:
1.

Simptomatiese behandeling
soos vir ŉ gewone verkoue en griep.

2.

Hospitaalbehandeling
vir ernstiger simptome soos longontsteking en bronchitis.

Bly op hoogte van die nuutste
inligting oor die virus
Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO)

GEEN

Geneesmiddel

Nasionale Instituut vir
Oordraagbare Siektes (Nios)
Opgestel deur die Solidariteit Navorsingsinstituut

Die nuutste
betroubare statistieke

