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Corona in Nederland
Coronaprik in Nederland

De zogenoemde Omikron BA-2 variant van het coronavirus zorgt nu voor de
grootste problemen in Nederland. Deze variant is zeer besmettelijk. Daarom is het
belangrijk dat u een coronaprik haalt als u nog niet (of niet volledig) gevaccineerd
bent.

Deze informatie gaat over
hoe Nederland
omgaat
In Nederland heeft bijna 90% van de mensen de prik tegen corona gehaald.
prik tegen corona beschermt uzelf, en uiteindelijk ook uw familie en andere
met hetEen
coronavirus
mensen waarmee u in contact komt. Na de prik heeft u minder kans om ernstig ziek
te worden of in het ziekenhuis terecht te komen door corona. Hoe meer mensen de
prik nemen, hoe moeilijker het coronavirus zich kan verspreiden.

Meer informatie over de coronaprik in het Engels: www.government.nl/topics/
coronavirus-covid-19/dutch-vaccination-programme

In Nederland krijgen mensen twee vaccinaties en een boosterprik na drie of meer
maanden. De booster is bedoeld om de bescherming tegen corona hoog te houden.
Overleg met de GGD hoeveel prikken u nodig heeft als u ervoor kiest de prik te
halen. Ook als u al corona heeft gehad is het verstandig om een prik te halen. Dat
kan vanaf drie maanden nadat u corona heeft gehad. Dit is belangrijk omdat de
bescherming na besmetting geleidelijk afneemt, en een coronaprik voor een betere
en langdurige bescherming zorgt.

Testen op corona

Adviezen
Hoe haalt u de coronaprik (gratis)
In Nederland zijn er bijna geen maatregelen meer tegen corona. Wel adviseert de
Ook als u uit Oekraïne komt, kunt u in Nederland gratis, met of zonder afspraak, uw
overheid het volgende:
coronaprik(ken) halen op een GGD-priklocatie. U kunt telefonisch een afspraak
• Was vaak uw handen. Hoest en nies in uw elleboog.
maken voor de prik via 0800 7070 (ook in het Engels).
• 1,5 meter is een veilige afstand om infectie te voorkomen. Schud geen handen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht
de ook
ruimte
waarGGD-locaties
u bent.
U in
kunt
op veel
zonder afspraak een coronaprik halen. Kijk op
• Heeft u klachten als verkoudheid,
keelpijn, hoesten of koorts? Blijf
en bij u in de buurt.
www.prikkenzonderafspraak.nl
voorbinnen
een locatie
doe een zelftest, ook als u de coronaprik heeft gehad.
• Op drukke plaatsen kunt u een mondkapje dragen om uzelf en anderen te
Goed om te weten:
beschermen.
• In Nederland is het halen van een coronaprik altijd gratis.
Heeft u vragen die specifiek op uw (medische) situatie van toepassing zijn?
• U kiest zelf of u de coronaprik haalt of niet.
Bespreek deze dan met een (huis)arts.
• De prik halen kan ook als u (nog) geen BSN of ID-nummer heeft.
• Uw gegevens worden in Nederland nooit zonder uw toestemming met anderen
gedeeld.
• In Nederland prikken we bij voorkeur met een mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of
Moderna).
• Als alternatief wordt ook het Janssen- of Novavax-vaccin aangeboden.
• Iedereen vanaf vijf jaar kan zich laten vaccineren.

Коронавірус в
Нідерландах

• Als u een coronaprik haalt moet u een gezondheidsverklaring invullen. Deze is in
het Oekraïens en Russisch beschikbaar bij de GGD.
• Bent u zwanger? Ook dan kunt u de coronaprik veilig nemen. De prik is niet
schadelijk voor u of het kindje in uw buik. Sterker nog: artsen raden u aan de prik
te halen. Volgens onderzoek heeft u een groter risico om ernstig ziek te worden
als u corona krijgt tijdens uw zwangerschap.
• Wacht met plannen van een prik of verzet uw afspraak als u ziek bent of koorts
heeft op de dag dat u de prik krijgt.

Це інформація про те, як Нідерланди
вирішують проблему з коронавірусом

Reizen

Als u op reis gaat, let dan op of u vrij kunt reizen. Soms is een vaccinatiebewijs,
testbewijs of herstelbewijs nodig voor het land waar u naartoe gaat.
• Kijk op www.netherlandsworldwide.nl wat u nodig heeft voor het land waar u
naartoe gaat.

Corona in Nederland

• Bentkeelpijn,
u gepriktkoorts
in Oekraïne?
Als u klachten heeft die passen bij corona, zoals verkoudheid,
of een Dan kunt u uw vaccinatie gratis laten registreren bij
de GGD als uw vaccin goedgekeurd is door de EU. U kunt hiervoor bellen naar
snotneus, blijf dan binnen en doe een zelftest. Dit helpt tegen de verspreiding van
030-800 2899 (zeven dagen per week van 08:00-17:00) (in het Nederlands of
het virus. Een zelftest kunt u kopen bij een drogist, apotheek of een supermarkt.
Engels).
Soms delen gemeenten de zelftesten gratis uit.

Testuitslag

Deze informatieРекомендації
gaat over
hoe Nederland omgaat
met het coronavirus

• Bent u niet gevaccineerd? Dan kunt u reizen met een negatieve testuitslag als
bewijs. Voor een test om te reizen kunt u bij verschillende testaanbieders
terecht. Hier zijn kosten aan verbonden.

У Нідерландах немає суворих заходів проти коронавірусу. Проте
влада рекомендує наступне:
• Часто мийте руки. Кашляйте і чхайте в лікоть.
• 1,5 метра – безпечна відстань для запобігання зараженню. Не
вітайтесь потисканням рук.
• Забезпечте достатню кількість свіжого повітря у приміщенні, де ви
знаходитесь.
• У вас є такі скарги, як застуда, біль у горлі, кашель чи температура?
Не виходьте надвір і зробіть домашній експрес-тест, навіть якщо
вам зробили вакцинацію від коронавірусу.
• У людних місцях ви можете носити маску, щоб захистити себе та
інших.

Als u positief test op het coronavirus: blijf tenminste vijf Meer
dageninformatie
binnen enover
vermijd
de QR-code kijk op
zoveel mogelijk contact met andere mensen, ook als ze www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/covid-certificate
gevaccineerd zijn. U mag na
vijf dagen weer naar buiten als u 24 uur geen klachten meer heeft. Gaan de klachten
niet over, dan mag u 10 dagen nadat uw klachten begonnen weer naar buiten. Dan
bent u namelijk niet meer besmettelijk.
Meer informatie over testen en wat u kunt doen na een positieve zelftest in het
Engels: www.government.nl/topics/c/coronavirus-covid-19/coronavirus-test.
Of kijk quarantainecheck.rijksoverheid.nl (ook in het Engels)

У вас є питання, які стосуються вашого конкретного стану здоров'я? У
такому разі обговоріть їх із (сімейним) лікарем.

Is de uitslag van uw zelftest negatief, dan mag u weer naar buiten. Blijft u (milde)
klachten houden? Doe dan de volgende dag opnieuw een zelftest. Het kan zijn dat u
toch het coronavirus heeft, zelfs als de uitslag negatief is. Daarom: als u klachten
heeft, zorg dat u de basisregels goed volgt. Was uw handen vaak, hoest en nies in
uw elleboog en houd afstand.

Adviezen
In Nederland zijn er bijna geen maatregelen meer tegen corona. Wel adviseert de
overheid het volgende:
• Was vaak uw handen. Hoest en nies in uw elleboog.
• 1,5 meter is een veilige afstand om infectie te voorkomen. Schud geen handen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar u bent.
• Heeft u klachten als verkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts? Blijf binnen en
doe een zelftest, ook als u de coronaprik heeft gehad.
• Op drukke plaatsen kunt u een mondkapje dragen om uzelf en anderen te
beschermen.

Heeft u vragen over corona?
• Bel met de hulplijn van het Rode Kruis 06 48 15 80 53 (in het Oekraïens)
• www.refugeehelp.com/get-help/category/health-care (ook in het Oekraïens en
Russisch)
• www.pharos.nl/coronavirus (ook in het Oekraïens en Russisch)
• www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19 (in het Engels)

Heeft u vragen die specifiek op uw (medische) situatie van toepassing zijn?
Bespreek deze dan met een (huis)arts.
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Coronavirus
vaccine
A corona vaccine protects you
against coronavirus. The vaccine
is injected into your upper arm.
The vaccine prevents you from
getting (seriously) ill.

What happens in your body? Coronavirus vaccine & pregnancy

Flyer (1-zijdig) - Algemene adviezen (NL, ENG, OEK)
Ці поради залишаються
важливими для всіх

Pregnant women are more likely to get very sick from coronavirus.
The vaccine causes your body to make antibodies against the virus.
The advice is: get vaccinated if you are pregnant or trying to become
If you come into contact with the virus after the vaccination, your body
pregnant. This advice comes from Dutch gynecologists, midwives
will recognize the virus and know how to kill it quickly, preventing you
and pediatricians.
from becoming really ill, if at all. We do not yet know how long the
vaccine protects against coronavirus.

Safe

Часто мийте руки

Doctors and scientists studied corona vaccine safety during pregnancy.
The studies show:
Once the vaccines were ready, they were tested on many people.
• The vaccine is safe for the pregnant woman
They were then approved by the EMA and MEB. The Pfizer/BioNTech
• The vaccine is safe if you are trying to conceive
vaccination has been successfully tested on children from the age of 5,
• The vaccine is safe for the baby in your womb
and is now approved for this age group. Children from 5 to 12 years
• The vaccine makes the chance of you becoming seriously ill
receive a child dose.
from coronavirus much smaller
• The vaccine is safe if you are breast-feeding

Is it safe?

Подбайте про
достатню кількість
свіжого повітря

Side effects

As with other vaccines, you may develop complaints after the vaccination.
A booster shot
These are called side effects. You may suffer from:
The booster shot protects you for longer and decreases the chance of you
• a sore arm at the injection site
getting seriously ill. You can get the booster shot: from 3 months after
• a headache
your last vaccination or from 3 months after recovery from corona.
• being tired

• muscle ache
• fever
These are mild side effects. They are common and disappear on their own
after a few days. Serious side effects are rare. If you have serious side
When not to have the vaccine?
effects in the weeks after the vaccination, please call your contact person.
Talk to the GGD or your contact person if you:
• previously had an allergic reaction to a vaccination;
Who is the vaccine meant for?
a severe allergic reaction after the first injection;
• had
In the Netherlands, everyone from
the age of 5 can receive the vaccine.
At several locations, you can receive a vaccination without making an
You should postpone your vaccination and make a new appointment
appointment. Sometimes the GGD visits special locations to deliver
when you have corona.
vaccinations. Please contact your contact person about the possibilities.
There are several vaccines. You cannot choose which one you get.
All of the vaccines used have been tested and approved.

Отримайте вакцину або
повторне щеплення

These advises will remain
important for everyone!
Кашляйте і чхайте
в лікоть

Скарги?
Залишайтеся
всередині
Wash
your
та пройдіть
handsтест
often

Продовжуйте робити
Ventilate often
самотестування

for fresh air

04-2022

Get a
(booster)vaccination

Deze adviezen blijven
Cough and sneeze
voor
iedereen
belangrijk!
into your
elbow

Symptoms? Stay inWastested
vaak
doors and get
je handen

Hoest en nies
in je elleboog

Keep using
Zorg voor volself-tests
doende frisse lucht

Klachten? Blijf binnen
en doe een test

Haal een vaccin
of boosterprik

Blijf zelftesten
gebruiken

April 2022

After the vaccination
If you get corona-related symptoms some time after the
vaccination, have yourself tested. After the vaccination,
the chance of you infecting other people is smaller, but it
is possible. Follow the general corona guidelines, such as
washing your hands and keeping your distance, even after
being vaccinated.

April 2022
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У вказаному цифровому документі ми
відповідаємо на найактуальніші запитання щодо

Питання та відповіді про вакцинації від коронавірусу. Ми робимо це на
підставі наявної наразі інформації.
вакцинацію від коронавірусу

Як може виробництво вакцини від коронавірусу
так швидко розвиватися?

До вакцин проти коронавірусу застосовують ті самі суворі вимоги,
що й до інших вакцин.
Можна виокремити кілька причин такого пришвидченого розвитку

Чи бажаєте ви отримати більше інформації?
їх виробництва. Коронавірус є світовою проблемою. Тому багато
дослідників тривалий час приділяли увагу розробці вакцин
Чи виникають у вас інші запитання?
проти коронавірусу та ділилися між собою знаннями. Крім того,
Переходьте за посиланнями, консультуйтеся
чимало грошей у всьому світі на розробку дієвої
Питання щодо побічних ефектів вакцини інвестували
вакцини. Більше того, багато досліджень проводили одночасно,
з лікарем або відвідуйте такі сайти:
від коронавірусу
а не одне за одним. Це також значно прискорило розробку вакцини.
www.pharos.nl і www.corona.steffie.nl/en
Було неважко також передбачити наступне: коронавірус схожий

на попередні віруси. Отже, спосіб дії
вакцин ужедовгострокових
було перевірено
Ймовірність
наслідків вакцинації від коронавірусу
раніше.
На сьогодні невідомі довгострокові побічні ефекти. З вакцинами
буває так, що у вас справді є шанс отримати короткочасні побічні
Імовірність серйозних побічних ефектів від коронавірусної
вакцинації
Чи можна
стати безплідним черезефекти.
вакцинацію?
Довгострокові ефекти ми майже не спостерігаємо, тому що
дуже мала.
Нова інформація. Ви не можете стати
безплідним
від у вашому організмі протягом надто короткого
вакцина
знаходиться
Що входить до складу вакцини?
Питання щодо
бустерної
вакцинації
коронавірусної
вакцинації,
ми знаємо
це напевно. До того як
часу.
Вакцина вчить ваше тіло розпізнавати
коронавірус.
Moderna
і PfizerВакцина
вакцина з’явилася на ринку, було проведено ретельні дослідження.
спричиняє також вироблення спайкових
білків.
Iмунна
система
У деяких
людей
після
вакцинації розвинулося запалення
серцевого
Серйозні
побічні ефекти були також
ґрунтовно проаналізовані,
Як дізнатися,
чи страждаю я від побічних ефектів
використовує їх для боротьби з вірусом,
його та
Чому обрали
ревакцинацію?
м’яза розпізнає
або перикарда
відліквідовує.
Pfizer або Moderna.
Зазвичай
це
відбувається
зокрема,
щодо
можливого
безпліддя.
Дослідники
їх
не побачили.
вакцини чи від симптомів
коронавірусу?
У такий спосіб ви набуваєте захиступротягом
від коронавірусу,
що вакцинації. Сам коронавірус також може
14 днів після
Бустерну вакцинацію
проводять
для відновлення
пам’яті
імунноїна фертильність
Дія вакцини
від коронавірусу
також
не впливає
унеможливлює зараження вірусом через
вакцинацію.
Іноді скарги після вакцинації від коронавірусу можуть нагадувати
викликати
запалення серцевого м’яза. Імовірність
того,
що на
ви зростаючого
системи, щоб
ваше
тіло
знову виробляло
додаткові
або
малюка.
Багато антитіла.
людей вже зробили щеплення.
Зараження коронавірусом ви можете
лише отримати
від іншої
симптомидля
коронавірусної
інфекції. Ці скарги після вакцинації
заразитеся
ішемічною
хворобою серця,Ми
більша,
імовірність
нею буде щороку
ще неніж
знаємо,
застосовувати
всіх.
Мичи
непотрібно
спостерігаємо
жоднихїї проблем
із вагітністю
та проблем,
людини, яка вже має вірус.
зазвичай
зникають
через 1 – 2 дні. Через 2 дні скарги не зникли?
захворіти через вакцинацію. Здебільшого
запалення
Щодо
цього й проходить
досі
триває
чимало
досліджень.
якщо
ви вже
вагітні.
Тому вакцина не є шкідливою для дитини.
Чи
є
у
вас
типові
симптоми
коронавірусу, такі як скарги на
самостійно через декілька днів, без остаточного ураження серця.
Чи безпечна вакцина?
застуду, втрата нюху чи смаку та проблеми з диханням,
Лікування зазвичай не потрібно. Іноді
необхідні
протизапальні
Для
кого призначена
ревакцинація?
Я вагітна:
чи можу я зробити
або уРада
вас був високий ризик інфікування
Так, вакцина безпечна. До вакцин проти
коронавірусу застосовують
препарати.
Бустерна вакцинація
доступна для кожного від 18 років.
щеплення?
ті самі суворі вимоги, що й до інших вакцин, які використовували
охорони здоров’я повідомила Міністерству охорони(наприклад,
здоров’я, унаслідок інтенсивного контакту
Так, вакцинація проти коронавірусу кимось із коронавірусною інфекцією)?
протягом тривалого часу. Виробники
вакцинщо
проти
коронавірусу
Я читала,
у жінки
може бути нерегулярний
добробуту та спорту, що немає потреби отримуватиз ревакцинацію
безпечна та ефективна. ВакцинаціяТоді, можливо, буде розумно
повинні робити ті самі кроки дляменструальний
створення й отримання
схвалення
до Чи
12 років.
Хоча це може бути змінено в майбутньому.
цикл після
вакцинації.
так це?
особливо важлива, коли ви вагітні. перевіритися на захворювання
вакцини.
Кожна жінка іноді має нерегулярний менструальний цикл.
Наприклад,
Коронавірус
може протікати в
на коронавірус. Якщо ви
Як і всі нові вакцини, вакцини від коронавірусу першими перевіряли
я можу зробити
ревакцинацію?
унаслідок стресу, зміненої дієти абоКоли
захворювання
на грип.
більшУсерйозній формі у вагітних сумніваєтеся, то спочатку
на десятках тисяч людей. Європейське агентство з лікарських засобів
Наразі ви можете
записатися
на прийом
онлайн (www.planjeprik.nl)
такому випадку вашій імунній системі доведеться
працювати
жінок
і трохи
викликати
ускладнення,
завжди проконсультуйтеся
(EMA) проводить оцінку разом із Комісією з оцінки безпеки, якості
зателефонувати
заВаша
номером
0800-7070.
наполегливіше, і це впливатиме на вашабо
менструальний
цикл.
зокрема
й у майбутньої
дитини.
з лікарем.
та ефективності лікарських засобів (MEB) складу різних вакцин від
багатьохз пунктах
вакцинації
ви також
можете
імунна система також працює активно уУвипадку
вакцинацією,
тому
Вакцинація
також
безпечна
в потрапити на прийом
коронавірусу. Нові види щеплень не можуть вийти на ринок без видачі
без що
запису
отримання бустерної дози, якщо перейдете за
що виробляються антитіла. Тому недивно,
вашдля
менструальний
разі грудного вигодовування.
дозволу MEB. Це можливо лише за умови проведення відповідного
посиланням
на сайт: www.prikkenzonderafspraak.nl.
цикл стає нерегулярним. Часто наступного
місяця регулярність
циклу
Тож малоймовірно,
що вакцина
дослідження. Таке дослідження засвідчує, що ці нові вакцини проти
повертається.
потрапить у грудне молоко.
коронавірусу безпечні та дієві.
Для яких вакцин використовують бустерну дозу?

Чи є ризик серйозних побічних ефектів після

Питання щодо вакцинаціївакцинації від коронавірусу?

Березень 2022 року

2

Кожен, хто ревакцинується, отримає мРНК-вакцину від BioNTech/
Чому у мене болить рука після вакцинації?

Pfizer
або Moderna.
Не має значення, якою вакциною ви були раніше
М’язовий біль є поширеним явищем, але
й дратівливим
побічним
щеплені.
Вивиникають
не можетечерез
обирати, якою вакциною вам зроблять
ефектом після вакцинації від коронавірусу.
Скарги
ревакцинацію.
1 – 2 дні після вакцинації, а потім із часом
зникають. Інші можливі
побічні ефекти - втома, лихоманка та головний біль. Вони теж
зникають самі по собі.

Ці поради залишаються
важливими для всіх

3

4

5

Часто мийте руки

Кашляйте і чхайте
в лікоть

Подбайте про
достатню кількість
свіжого повітря

Скарги?
Залишайтеся всередині
та пройдіть тест

6

7

Отримайте вакцину або
повторне щеплення

Продовжуйте робити
самотестування

04-2022

Folder (4 pagina’s) - Coronavirus zelftest - (ENG, OEK)

Using the self-test

3 Place the swab in the tube containing the liquid
• Make sure that the tube is standing upright.
Place the swab in the tube containing the liquid.
• Rotate the swab in the tube at least 6 times.
• Leave the swab in the tube for 1 minute.
• Squeeze the swab with your fingers on
the outside of the tube.
• Remove the swab from the tube.
• Press the white cap firmly onto the
tube until you hear a click.
1

The self-test only works if used properly,

Coronavirus self-test
Use a self-test to be on the safe side
Do this self-test to find out if you have

coronavirus. Do the test even if you have

been vaccinated. In this way, we can stop
the spread of coronavirus.

March 2022

so please read these instructions carefully.
If you have any difficulty understanding
the instructions, please ask someone
to help you.

Wear a mask on public transport and at the airport.

Work and visitors

The general instructions are as follows:
4 Deposit the liquid onto the test strip
• Turn the tube containing the liquid upside down.
• Hold the tube above the small square specimen
well on the test strip. This is the section of the
test strip where no C and T letters are displayed.
• Allow 4 drops to fall onto the specimen well.
Squeeze the tube gently if necessary.
• Now wait 15 minutes.

1 Unpack the self-test
• Unpack the self-test. Place the contents
on a clean flat surface, for example a table.
• Remove the cap from the tube.
Be careful not to spill any of the liquid.
• Stand the tube upright in the holder.
• Carefully remove the swab from the packaging.

2 Test yourself using the swab in your nose
• Blow your nose.
• Wash your hands.
• Tilt your head backwards slightly.
• Insert the swab into one of your nostrils slowly
until it is approximately 2.5 cm up your nose.
• Roll the swab 5 times against the inside of your
nostril. This will take approximately 15 seconds.
• Repeat the process in your other nostril.

Public transport (OV)

min

2,5 cm

5 Read the self-test result
• The result will be available after 15 minutes.
• 20 minutes the result will no longer be reliable.
• The test result is personal.
While you are waiting you can read about what
to do if the result is positive or negative.
The relevant information can be found in the
‘Self-test result’ section on the back of this folder.

There are no more restrictions on going to the stores, schools or
workplaces. You are allowed to gather with as many people as you like.

If you have symptoms

Get tested, stay at one place and avoid contact with others.
Do this even if you are vaccinated! Get yourself tested for coronavirus
if you have one or more of the following symptoms:
• > 37.5 °C
• shortness of breath
• sudden loss of taste or smell
• coughing

• sneezing
• snotty nose
• sore throat

Testing

Please let your contact person know if you
have symptoms and need to get tested.
The corona test at the GGD is free. The test is
done through a throatswap and a nose swap.
This is slightly uncomfortable but very quick.

The vaccine

A corona vaccine protects you against coronavirus.
The vaccine is injected into your upper arm.
The vaccine prevents you from getting (seriously) ill.
In the Netherlands, everyone from the age of 5
can receive the vaccine. You don’t have to be a
Dutch citizen or have a permanent address in
the Netherlands to receive the vaccination;
everybody can receive the vaccination.

Poster - Haal je (booster)prik - (NL, OEK)
Bij komst MVT

Bij pop-up locatie in de buurt

Haal je gratis (booster)prik
tegen corona!

Haal je gratis (booster)prik
tegen corona!
Het GGD vaccinatieteam komt langs op:

Отримайте свій безкоштовний

Отримайте свій безкоштовний

(бустер) укол проти корони!

(бустер) укол проти корони!

Pfizer

Pfizer

GGD команда по вакцинації відвідає:

•
•
•

Je kunt dan ook vragen stellen
aan de arts
Je laatste prik of coronabesmetting
is minimaal 12 weken geleden

www.pharos.nl/коронавірус

•

Pfizer

NeemeenID-bewijsmee

GGD A3 prikposter opvanglocaties NL.indd 1

•

Eerst meer informatie?
Scan de QR-code.

•

Ви також можете задати питання
до лікаря

•

Ваш останній укол або зараження
коронавірусною інфекцією було
щонайменше 12 тижнів тому

•

Майте посвідчення особи при собі

www.pharos.nl/коронавірус

Для початку
більше інформації?
Відскануйте QR-код.

10-05-22-19 11:36

GGD A3 prikposter opvanglocaties OEK.indd 1

10-05-22-19 11:33

•

Je kunt dan ook vragen stellen
aan de arts
Je laatste prik of coronabesmetting
is minimaal 12 weken geleden

Отримайте свій безкоштовний
(бустер) укол проти корони!

GGD A3 prikposter opvanglocaties '3 velden + Pfizer' NL.indd 1

•

 ашостаннійуколабозараження
В
коронавірусноюінфекцієюбуло
щонайменше12тижнівтому

•

Майтепосвідченняособиприсобі

 ашостаннійуколабозараження
В
коронавірусноюінфекцієюбуло
щонайменше12тижнівтому
Майтепосвідченняособиприсобі

Для початку
більше інформації?
Відскануйте QR-код.

10-05-22-19 11:36

Отримайте свій безкоштовний
(бустер) укол проти корони!
Van der Mortelstraat 4, Noordwijk
(Oude Zilveren Kruis/Achmea gebouw)

16 - 07 - 2022
Voorlichting/освіти 10.00 - 10.30

Pfizer

11.00 - 12.00
Єперекладачі

www.pharos.nl/коронавірус
10-05-22-19 11:27

GGD A3 prikposter opvanglocaties '3 velden' OEK.indd 1

20 - 08 - 2022

•

 итакожможетезадатипитання
В
долікаря

•

GGD, Nieuwe Sloot, Pres. Kennedylaan 1
Alphen aan den Rijn

•
•

Pfizer

NeemeenID-bewijsmee

Poster - voorlichting & vaccinatie
op noodopvang - (OEK)

Op vaste locatie

8.00 - 14.30

www.pharos.nl/коронавірус

Eerst meer informatie?
Scan de QR-code.

Pfizer

www.pharos.nl/коронавірус

Ви хочете більше
інформації?
Тоді відскануйте QR-код.

•
•
•

Ви також можете задати питання до лікаря
Ваш останній укол або зараження коронавірусною
інфекцією було щонайменше 12 тижнів тому
Майте посвідчення особи при собі

corona.steffie.nl/uk
Для початку
більше інформації?
Відскануйте QR-код.
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Bescherm je kind
met vaccinaties
Охорона здоров’я дітей та
молоді в Нідерландах

Захистіть вашу дитину
від інфекційних
хвороб

Відділ Охорона здоров’я молоді (JGZ) Муніципальної служби
охорони здоров’я (GGD) відповідає за профілактичний медогляд
всіх дітей віком до 18 років. Зокрема і за дітей-біженців. Після
рестрації біженців в муніципальній базі персональних даних (BRP),
відділ JGZ створює медичну картку пацієнта та інформує про це
приблизно через 4-6 тижня після реєстрації в місцях тимчасового
прихистку. В невідкладних випадках це відбувається швидше. Мета
полягає в тому, щоб біженці (батьки та діти) спочатку відчули себе в
безпеці в спокійному середовищі, та щоб вони знову відчули певний
ритм повсякденного життя.
Відділ JGZ відвідує пункт прийому екстреної допомоги або
приходить до вас додому. JGZ також може запросити біженців під
час прийомних годин на консультацію до Центру молоді та сім’ї
(CJG) у відповідному муніципалітеті.

Почніть життя здоровими

Ми вважаємо, що для дітей важливо починати життя здоровими.
Саме тому країни в усьому світі пропонують дітям щеплення.
У кожної країни є власна схема вакцинації. Ці схеми дуже схожі.
У Нідерландах дітей вакцинують впродовж більш ніж 60 років.

Національна програма
Березень 2022 року

вакцинації

05-2022

Rijksvaccinatieprogramma

Майже всі діти у Нідерландах мають щеплення від серйозних
інфекційних хворіб, тому такі хвороби тут більше майже не
трапляються. Проте вакцинуватися важливо, оскільки, якщо ми
припинимо вакцинацію, хвороби повернуться. Вакцинація захистить
вашу дитину від хворіб та ускладнень, та не дозволить вашій дитині
заразити інших.
Це також дуже важливо для дітей, які (ще) не отримали щеплення,
оскільки вони занадто малі або не можуть отримати щеплення
внаслідок захворювання.

Дифтерія
Дифтерія — це небезпечна інфекція верхніх дихальних шляхів. В минулому ця
хвороба призводила до високого рівня смертності дітей.

Під час першого відвідування:
Гепатит B
Коклюш
- пояснюємо про охорону Гепатит
здоров’я
молоді
B—
це запалення печінки. Якщо ця хвороба стає хронічною, вона може
Коклюш (кашлюк) викликає тяжкі приступи кашлю та може тривати місяцями.
- збираємо інформацію
про стан
здоров’я
дитини
призвести
до атрофії
та раку
печінки.
Це захворювання становить особливу небезпеку для малюків. Коклюш у
- збираємо інформацію щодо проведеної вакцинації
малюків може призвести до виснаження та пошкодження головного мозку, або
- реєструємоПневмококова
проблеми тахвороба
скарги
навіть смерті. Щеплення проти коклюшу ефективно зменшують ризик, але не
Пневмококи — це бактерії, які можуть викликати зараження крові (сепсис),
виключають
остаточної ймовірності зараження та не надають захисту на все
тяжку пневмонію та менінгіт. Також внаслідок інфекції діти можуть страждати
від

Це відправна
точка спостереження за здоров’ям,
життя. У разі зараження коклюшем, перебіг захворювання у вакцинованих
втрати слуху. Щеплення ефективне проти найбільш поширених видів патогенних
дітей є легшим.
ростом іпневмококів.
розвитком дитини. Пізніше проводимо
медичний огляд. Відділ JGZ також проводить
Правець
Паротит
(свинка) до Національної
вакцинацію
відповідно
Паротит
— це інфекція,
першудо
чергу,
вражає слинні залози. Тому Правець
у дітей, викликає тяжкі м’язові спазми. Без лікування правець призводить до
програми
вакцинації
(RVP). яка,
Дляв дітей
4 років
смерті. Правець не є заразним. Це означає, що він не передається від однієї
хворих на паротит, з’являються набряки на щоках та шиї. Інколи це захворювання
це поєднується з періодичними медичними
людини іншій. Дитина може отримати правець після укусу (домашньої) тварини
може призвести до менінгіту. У хлопчиків паротит може викликати безплідність.
оглядами в Центрі молоді та сім’ї (CJG).
або від потрапляння бруду з вулиці у відкриту рану.
Кір 4 років ходять на консультації для
Діти старше
Поліомієліт
Кір —
це хвороба, яка
викликає сильну лихоманку та сверблячий і болючий висип.
проведення
пропущених
щеплень.
Поліомієліт
може викликати постійний параліч ніг, рук та/або дихальних м’язів.
Разом з ним часто спостерігається вушна інфекція, інколи він призводить
до

Трільсе (33) вважає щеплення

пневмонії або енцефаліту, що може призвести до смерті. Кір є дуже заразним.
Українці в Нідерландах
можуть скористатися цією
Гемофільна паличка типу b
здоровим та логічним кроком
медичної допомогою
безкоштовно.
Гемофільна паличка типу b викликає серйозні інфекції, такі як зараження крові
Краснуха

(сепсис),
абодо
запальний
артрит.
Навіть
того, як народилася
її донька Ізабелла, Трільсе вже знала,
Краснуха викликає висип, проте є значно менш серйозним захворюванням,
аніж менінгіт, епіглотит, пневмонію
як вона буде її ростити. Здоров’я посідало важливе місце у її планах.
кір. Проте під час вагітності краснуха є небезпечною для ненародженої дитини.
Немовля, яке захворіло краснухою до народження, може народитися з серйозними
Трільсе часто говорить про це вдома з її чоловіком та друзями. Вони
дефектами. Для запобігання зараження вагітних жінок, хлопці та дівчата
розмовляють про здорове харчування та сон, але також і про щеплення.
3
отримують щеплення від краснухи.
Вона вважає, що це також треба обговорювати.
Щеплення є важливими

Які щеплення отримає моя дитина?

2

Які щеплення
Які щеплення
отримає моя
отримає
дитина?
моя дитина?

Менінгококове захворювання

3 міс.

3 міс.

5 міс.

для захисту та безпеки її доньки — та інших дітей.
11 міс.
міс. Ізабелли за адресою
14 міс.
Читайте історію
Трільсе та11
її доньки

5 міс.

Щеплення 1

Щеплення 1

Щеплення 2

Щеплення 2

14 міс.

Менінгококове захворювання викликають менінгококові бактерії різних видів. У
rijksvaccinatieprogramma.nl/trilce
дітей з менінгококовим захворюванням може розвиватися менінгіт або зараження
BMR
BMR
DKTP-Hib-HepBDKTP-Hib-HepB
DKTP-Hib-HepBDKTP-Hib-HepB
DKTP-Hib-HepBDKTP-Hib-HepB
крові (сепсис). Це дуже небезпечні захворювання, внаслідок яких швидко
виникає загроза життю. Навіть якщо
дитина одужає,
у неї до кінця життя можуть
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Pneu
Безпечно та надійно
бути проблеми зі слухом, здатністю до навчання та поведінкою. У разі розвитку
сепсису іноді може виникнути необхідність ампутації руки або ноги. Щеплення за
Перед тим, як вакцину починають використовувати, вона ретельно
Національною програмою вакцинації захищає від захворювань типу A, C, W та Y.
тестується, так само, як і будь-які інші ліки. Щеплення не дають
ВПЛ
Вірус папіломи людини (ВПЛ) — це група вірусів, які можуть викликати у чоловіків
та жінок різні види раку, такі як рак ротової порожнини, горла, пенісу, ануса або рак
шийки матки. Восьмеро з десяти людей заражаються одним з цих вірусів один чи
4 роки
4 роки
років
декілька разів впродовж свого життя
. Після досягнення
дітьми десятирічного9віку,
вони отримують запрошення для проведення щеплення проти ВПЛ. Найкращим
DKTP коли ще неDKTP
захистом є щеплення дітей до моменту,
відбулось зараження їх DTP
вірусом ВПЛ.
BMR

9 років
DTP

дітям, доки не стане абсолютно ясно, що щеплення працює та
є безпечним. Безпечність вакцини також пильно відстежується
протягом її використання — не лише у Нідерландах, а й в усьому світі.
Інформацію про побічні ефекти ви можете знайти на сторінці 8.

років
10 jaar
років (ревакцинація:
10 jaar
років
через півроку)
(ревакцинація: через14
півроку)

Щеплення та інформаційний буклет

14 років

HPVсклад вакцин,
HPVякі отримає ваша дитина?
MenACWY
MenACWY
Хочете знати про
Інформаційні буклети
для усіх
видів щеплень Національної програми
HPV
HPV

BMR

Коли моя дитина отримає щеплення?
Повідомлення про побічний ефект
вакцинації доступні за адресою rijksvaccinatieprogramma.nl/bijsluiters.
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Ви можете повідомити про побічний ефект щеплення лікаря або
Немовлята отримують перші щеплення у віці близько 3 місяців.
медсестру,
У цьому віці їхня імунна система вже здатна ефективно реагувати.
5 які зробили щеплення. Вони передадуть інформацію про
побічний ефект у центр Lareb Pharmacovigilance Centre. Ви також
Терміни щеплення розраховані для забезпечення найвищого ступеню
можете самостійно повідомити в центр Lareb про побічний ефект.
захисту. Зазвичай, діти отримують кожного разу дві ін’єкції в ногу або
в руку. Немовлята надзвичайно вразливі до інфекційних захворювань,
Про побічні
таких як коклюш. Тому вагітним жінкам у Нідерландах також
пропонують щеплення від коклюшу на 22 тижні вагітності.
Додаткове щеплення DKTP-Hib-HepB
віці
2 місяці
Скорочення та їхнє значення
Щеплення під учас
вагітності
забезпечує захист дитини від коклюшу
B
Паротит
Дитина отримує додаткове щеплення
у віці 2 місяців,
якщо діти отримують по два щеплення
D
після її народження.
Зазвичай
приДифтерія
M
Кір
мати не отримала щеплення від
коклюшу
(кашлюку) Уколи
під часробляться у стегно або плече. K
Коклюш (кашлюк)
кожному
відвідуванні.
R
Краснуха
вагітності, та у разі особливих обставин. Дитячий лікар
T
Правець
Men ACWY Менінгококове
обговорить це з вами додатково.
P
Поліомієліт
Моя дитина захворіла. Чи може вона отримати
захворювання ACWY
Hib
Гемофільна паличка типу b
щеплення за розкладом?
HPV
Вірус папіломи людини
Pneu Пневмококова хвороба
Якщо дитина хворіє або приймає ліки, зверніться до лікаря або
медсестри. У певних випадках корисно відкласти щеплення на
деякий час.

Поради на випадок побічних ефектів
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Щеплення можуть мати побічні ефекти, оскільки вони викликають
імунну реакцію організму. Такі побічні ефекти зазвичай не є
серйозними та зникають самі по собі. Найбільш поширеним
побічним ефектом є легка лихоманка (температура біля 38 градусів)
Вакцинація
поза
незабаром після отримання щеплення.
Також місце
уколуобсягом
може дещо
почервоніти або набрякнути. Поради для боротьби з болем:

Національної програми вакцинації

• У разі лихоманки дитина має пити достатньо рідини
Також доступні
щеплення, які не передбачає Національна
• Немовлят можна заспокоїти обіймами
або відволіканням
вакцинації.
Ви та ваша дитина також можете отримати
• Якщо дитина відчуває біль абопрограма
дискомфорт,
може допомогти
ці щеплення.
Проте,
вони не входять у обсяг програми,
парацетамол. Дивіться інформацію
з дозування
на оскільки
інформаційному
буклеті
ви маєте сплачувати за них самостійно. Якщо ви хочете отримати
• Намагайтеся не торкатися рукитакі
абощеплення,
ноги, у якуви
було
зроблено
можете
звернутися до сімейного лікаря або
щеплення. Від цього біль можецентру
посилитися
вакцинації. В Центрі консультації немовлят такі щеплення
не проводяться.
Серйозні побічні ефекти виникають дуже рідко. Якщо вас непокоїть,
що дитина дуже хвора, або якщоДодаткова
через декілька
днів зберігається
інформація
про щеплення, які доступні у Нідерландах,
млявість або лихоманка, можна звернутися до сімейного лікаря.
наведена за адресою rivm.nl/vaccinaties.
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Дітям з підвищеним ризиком захворювання туберкульозом
запропонують щеплення від туберкульозу. Якщо для вашої
дитини передбачене таке щеплення, ви отримаєте повідомлення
від відділу профілактики туберкульозу місцевих Муніципальних
служб охорони здоров’я (GGD). З запитаннями звертайтеся до
GGD. Вартість щеплення від туберкульозу покриває медичне
страхування.
Плануєте (далеку) подорож за кордон з дитиною? Дізнайтеся у
відділі вакцинації служби GGD, чи потрібні додаткові щеплення.
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Звернення до служб охорони здоров’я молоді

На веб-сайті rijksvaccinatieprogramma.nl Національної програми
вакцинації наведена докладна інформація про різні інфекційні
захворювання, щеплення та побічні ефекти. На жаль, в Інтернеті
також знаходиться багато невірної інформації. Якщо у вас є
запитання стосовно щеплень та хворіб, ви можете звернутися до
лікаря або медсестри центру консультації немовлят, місцевого
Центру охорони здоров’я молоді та сім’ї або Муніципальних служб
охорони здоров’я (GGD) у вашому регіоні.

Інформація про вакцинацію
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
Національний інститут охорони здоров’я та
навколишнього середовища координує Національну
програму вакцинації в Нідерландах. RIVM надає
батькам інформацію стосовно щеплень, які входять до
9
Національної
програми вакцинації, та відправляють
запрошення на щеплення. Місцеві Центри охорони здоров’я молоді та сім’ї
(JGZ) виконують Національну програму вакцинації та проводять щеплення.
Якщо дитині було проведено щеплення, це реєструється центром JGZ в
реєстраційній системі щеплень центру та у довідці про щеплення дитини.
Якщо ви з цим згідні, то центром JGZ ця інформація буде також передана
в RIVM. Мова йде про інформацію щодо щеплення разом з персональними
даними дитини. Дитячий лікар чи медична сестра центру JGZ запитає у вас
дозволу на надання такої інформації в RIVM.
Такий дозвіл є дуже важливим. Інститут RIVM може виконувати свої
обов’язки лише у тому випадку, коли є відомим, які саме щеплення
отримала ваша дитина.
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RIVM використовує ці дані, наприклад, для своєчасного нагадування про
щеплення, які вашій дитині повинні ще бути зроблені. Окрім того, RIVM може
по вашому запиту надати вам копію довідки про щеплення.
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RIVM використовує цю інформацію для постійної
оцінки роботи Національної
програми вакцинації та ефективності щеплень, а також оцінку відносної
кількості вакцинованих дітей у Нідерландах. У разі епідемії інфекційного
захворювання дуже важливо знати, яка кількість населення є захищеною і на
підставі таких даних RIVM може оцінити, чи є ймовірність розповсюдження
хвороби та чи потрібні особливі заходи.
Додаткова інформація на сайті: rijksvaccinatieprogramma.nl/jouw-toestemming
Джерело: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Контактна інформація
www.ggdhm.nl
oekraine@ggdhm.nl

Triage formulier 2-zijdig (OEK/NL)

Triage Hulpmiddel 2-zijdig (OEK/NL)

Triageformulier

Medisch Triage hulpmiddel
Medisch
Triage Hulpmiddel – Oekraïense vluchtelingen – Zuid Holland Noord 2022
Oekraïense
vluchtelingen
Medisch Triage Hulpmiddel – Oekraïense vluchtelingen – Zuid Holland Noord 2022

форма сортування
Ця форма сортування з людиною залишається тим, про
що йдеться. Його можна використовувати 2 способами:
- Завершіть, коли людина піде до лікаря
- Заповніть за замовчуванням і попросіть його оцінити
Наособу
даний
триагіст, щоб побачити, чи потрібно направляти

Dit triageformulier blijft bij de persoon waar het over gaat.
Het is op 2 manieren te gebruiken:
- Invullen op het moment dat de persoon naar de
huisarts gaat
- Standaard invullen, en laten beoordelen door de triagist,
момент
потребує
доглядуmoet| worden
Zorgbehoefte op dit moment
om te zien of
de persoon doorverwezen

Чи є у вас медичні проблеми, які зараз потребують допомоги?
probleem
waarvoor
Gebruik
het Latijnse
schrift op dit moment zorg nodig is?
Будь ласка заповніть латинськими буквамиHeeft u een medisch

| PersoonsgegevensЧи приймали ви останнім часом якісь ліки?

Особисті дані
Ім’я

Naam

Gebruikt u de afgelopen tijd medicatie?

:

Nee

Так

новий

Ja

Nee

Medisch Triage hulpmiddel
Medisch Triage Hulpmiddel – Oekraïense vluchtelingen – Zuid Holland Noord 2022
Oekraïense
vluchtelingen
Medisch
Triage Hulpmiddel – Oekraïense vluchtelingen – Zuid Holland Noord 2022

Якщо так, то який?
Zo ja, welke?

(порада: показати упаковку)

(tip: laat de verpakking zien)
Triagist: використовувати форму повторного інвентаризації ліків / gebruik formulier inventarisatie herhaalmedicatie

.....................................................................................................................................

Адреса

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Тільки
. . . . . . . . . . . . .для
. . . . . . . .жінок:
. . . . . . . . . . . .ти
. . . . . вагітна?
..........................................................

Номер телефону

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Якщо
. . . . . . . . . . .так,
. . . . . . . .то
. . . . . яка
. . . . . . . .розрахункова
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .дата
. . . . . . . . . .доставки?
...........................

Geboortedatum

Telefoonnummer

новий

Ja

.....................................................................................................................................

Дата народження :

Adres

Так

Alleen voor vrouwen: bent u zwanger?

адреса електронної пошти :

Стан вакцинації |

Номер соціального страхування :
номер медичного страхування
Zorgverzekeringsnummer

Bent u gevaccineerd tegen kinderziekten?

:

Zo ja, tegen welke?

паротитної хвороби
Medische voorgeschiedenis
(Ja)

У вас цукровий діабет?
Heeft u diabetes mellitus?

У вас серцево-судинні
захворювання?

Heeft u hart- en vaatziekten?

У вас є захворювання легенів?

Heeft u een psychische ziekte?

Так

новий

Ja

Nee

. . . . . . . . . .Якщо
. . . . . . . . . . .так,
. . . . . . . .то
. . . . . проти
. . . . . . . . . . . . якого?
.............................................................

Дифтерія / Difterie

Поліомієліт / Polio

Коклюш / Kinkhoest

кір / Mazelen

Правець / Tetanus

/ Bof

Так новий

Чи є у вас психічне
захворювання?

Nee

Vaccinatiestatus

Чи робите ви щеплення від дитячих хвороб?

..........................................................................................................

BSN-nummer

Heeft u een longaandoening?

новий

Ja

.................................................................................................................

E-mail adres

Медична історія |

Так

. . / . . / 20. .

Zo ja, wat is de uitgerekende datum?

(Nee)
Чи зробили

ви щеплення від COVID-19?
Ви коли-небудь
проходили
Bent u gevaccineerd
tegen COVID-19?
лікування чи госпіталізували?
Якщо так,Bent
то як
часто?
u ooit
behandeld of1 раз /1x

(Ja)

opgenomen in het ziekenhuis?
Zo ja, hoe vaak?

(Nee)

2 раз /2 x

Вам коли-небудь була

Інший операція?
| Overig
Ja

Nee

У вас алергія? Якщо
так, то для чого?
Ви вживаєте
алкоголь?
Так
Heeft u een allergie?
Gebruikt u alcohol?

Так

новий

Ja

Nee

3 раз (підсилювач) /3x(booster)

Завершується GGD | Invullen door GGD

Heeft uТак
ooit een operatie
ondergaan?
Ви курите?
новий
більше ні

Rookt u?

краснуха / Rodehond

Так новий

Niet meer

новий

Ja

Nee

Datum triage:

. . / . . / 20. .

Uitgevoerd. door:

(eventuele) Vraagstelling aan huisarts:

Якщо так, то скільки в середньому одиниць на день?
Zo ja, hoeveel eenheden gemiddeld per dag?

Auteur:
RJM
Triage hulpmiddel april
2022 1.0

Triage formulier april 2022 1.0

Ви вживаєте наркотики?
Gebruikt u drugs?

Так

новий

Ja

Nee

Auteur:
RJM
Versie: 1.0
Versie: 1.0

Якщо так, то які і скільки на день?
Zo ja, welke en hoeveel per dag?

Auteur: RJM

Triage hulpmiddel april
20221.0
1.0
Auteur:
RJM
Versie:

Versie: 1.0

Triage formulier april 2022 1.0

Invulposter triage spreekuur opvanglocaties (NL/OEK)
Spreekuur GGD

Консультаційні
години GGD*
(*GGD = муніципальна служба охорони здоров’я)

Factsheet ‘Wat kan de GGD betekenen’ (NL)
Gezondheid(szorg) vluchtelingen
Oekraine in de noodopvang
Wat kan de GGD betekenen & wie bel je wanneer

Onderwerp

Wanneer

Huisarts, tandarts, verloskundige,
specialist, apotheek
+
Kinderen

- Huisarts / Verloskundige
- Tandarts
- Medische hulpmiddelen
- Als je er niet uitkomt

Voor al jouw vragen over zorg en gezondheid:

На всі ваші запитання щодо
охорони здоров’я та здоров’я:

Maandag t/m vrijdag

9.00 - 17.00 uur

Avond/nacht/weekend
Alleen als het
dringend is

Wie
GGD GHOR Triageteam:

Team Leiden
Team Gouda

Kind: Crisissituatie rondom veiligheid of

Volwassene: Bij zorgen over het welzijn
en hulp nodig is, of bij langdurige overlast

Tandarts als het acuut is
Vegro
GHOR

Crisisinterventieteam

kinderen of ouderen

Meer info
Op locatie 2x pwk / volgens rooster

Alle
spoedgevallen:
bel

Bij twijfel bel Jeugdgezondheidszorg
(088 245 23 84)

112

0900 288 77 66
071 207 30 20

088 308 38 00

Tijdens kantooruren

Buiten kantooruren

088 900 40 00
citnoord@ggdhm.nl

www.zorgenveiligheidshuishm.nl >
CIT

citmidden@ggdhm.nl

Tijdens kantooruren

Meldpunt Zorg & Overlast
- Leiden, Rijnstreek,

Tijdens kantooruren
Buiten kantooruren

- Gouda en omstreken
- Kwadraad

088 308 35 35
088 900 40 00

24/7

VeiligThuis

0800 2000

Duin- en Bollenstreek

Huiselijk geweld, mishandeling van

06 13 37 25 68
06 13 85 27 23

Huisartsenpost

Psychosociale hulp (advies en toeleiding)

welzijn en direct ingrijpen nodig is

Telefoonnummer / mail

088 308 36 20

www.zorgenveiligheidshuishm.nl >
Meldpunt Z&O

www.veiligthuishollandsmidden.nl

Infectieziekten
Maandag t/m vrijdag

Individuele klachten

9.00 - 17.00 uur

Bij ongewoon aantal zieken bij:
Maag- en darmproblemen (als er binnen
één week meerdere personen zijn met
klachten van braken en/of diarree)
Geelzucht (elk geval melden)

GGD GHOR Triageteam:

Team Leiden
Team Gouda

06 13 37 25 68
06 13 85 27 23

GGD-team
Infectieziektebestrijding /

085 078 28 76

Technische Hygiene Zorg

088 308 33 22

Cluster callcenter

Op locatie 2x pwk / volgens rooster

Meer info en contactgegevens
voor melding:

www.ggdhm.nl > Infectieziektebestrijding

Schurft (elk mogelijk en/of bewezen geval
melden)

Huiduitslag (als er twee of meer personen
zijn met plotseling optredende huiduitslag
binnen twee weken)
Advies veilig / hygiënisch inrichten opvang

Factsheet juli 2022 1.0

Informatielijn:
Overige vragen:

085 078 28 79 voor alle vragen over gezondheid(szorg) in NL en ENG.
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, zaterdag van 9.00 - 13.30 uur.
refugeehelp.nl

Communicatie & voorlichting: communicatie@ggdhm.nl - Voor materialen > vraag ook aan de triagisten
GGD A3 Triage spreekuur invulposter opvanglocaties OEK (int print) mei 2022

Flyer - Hoofdluis (NL, OEK)

Poster - Hoofdluis (NL, OEK)

Luis in je haar? Kammen maar!

Luis in je haar? Kammen maar!

Hoofdluis verspreidt zich
in een hoog tempo, onder
zowel jonge kinderen als
pubers. Controleer dus
u hoofdluis ontdekt.
Kammen met een fijntandige
kam is de beste aanpak.

Wat u zelf kunt doen

• Controleer regelmatig op hoofdluis.
Gebruik hierbij een fijntandige kam.

• Veel scholen houden luizencontroles.

Hoofdluis verspreidt zich
in een hoog tempo, onder

Воші у волоссі?
Просто розчешіть!

vaak en grijp meteen in als

zowel jonge kinderen als
pubers. Controleer dus
vaak en grijp meteen in als
u hoofdluis ontdekt.

Воші швидко поширюються
як серед маленьких дітей,
так і серед підлітків. Тому
часто перевіряйте та дійте

Kammen met een fijntandige
Воші швидко поширюються
kam is de beste aanpak.
як серед маленьких дітей,

негайно, якщо ви виявили
воші. Найкращий спосіб розчісування гребінцем з

так і серед підлітків. Тому
часто перевіряйте та дійте
• Controleer regelmatig op hoofdluis.негайно, якщо ви виявили
Gebruik hierbij een fijntandige kam.воші. Найкращий спосіб -

дрібними
Maak daar gebruikvan en laat uw kind eraan
meedoen. зубцями.

• Hoofdluis komt ook voor bij middelbare scholieren.

Wat u zelf kunt doen

Vergeet hen (en uzelf) niet te controleren.

Kom in actie als u hoofdluis vindt

Що ви можете зробити самі

Регулярно
goed uit перевіряйте чи немає вошей.
• Kam het haar gedurende twee weken elke •dag

•

розчісування гребінцем з
• Veel scholen houden luizencontroles.

Використовуйте гребінець з дрібними зубцями.
met een fijntandige kam, in combinatie met crèmespoeling.
шкіл проводять перевірку на вошивість.
Hoofdluis is erg besmettelijk. Meld daarom inБагато
uw omgeving

•

дрібними
зубцями.
Maak daar gebruikvan en laat uw kind
eraan meedoen.

dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan school,Скористайтеся цим і дозвольте своїй дитині взяти участь.
Воші в голові зустрічаються також у учнів середньої школи.
kinderopvang, ouders van vrienden en (sport)clubs.

•

• Hoofdluis komt ook voor bij middelbare scholieren.

Не забудьте перевірити і їх (і себе).

Vergeet hen (en uzelf) niet te controleren.

Вживайте заходи, якщо ви виявили воші

Deze informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen van, diverse
organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

•

Воші у волоссі?
Просто розчешіть!

Kom in actie als u hoofdluis vindtЩо ви можете зробити самі

Щодня протягом двох тижнів добре розчісуйте волосся

перевіряйте
чи немає вошей.
• Регулярно
elke dag goed
uit
• Kam het haar gedurende twee weken

RIVM mei 2022

гребінцем з дрібними зубцями в поєднанні з кондиціонером.

• Воші дуже заразні. Тому повідомте у вашому оточенні,

Використовуйте
гребінець з дрібними зубцями.
met een fijntandige kam, in combinatie
met crèmespoeling.

що у вашої дитини є воші. Скажіть про це у школі,

Багато in
шкіл
uw проводять
omgeving перевірку на вошивість.
• Hoofdluis is erg besmettelijk. Meld•daarom

в садочку.

Скористайтеся
цим і дозвольте своїй дитині взяти участь.
dat uw kind hoofdluis heeft. Denk aan
school,
Воші
в голові зустрічаються також у учнів середньої школи.
kinderopvang, ouders van vrienden•en
(sport)clubs.
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Не забудьте перевірити і їх (і себе).

Вживайте заходи, якщо ви виявили воші

Deze informatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen van, diverse
organisaties en beroepsgroepen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

• Щодня протягом двох тижнів добре розчісуйте волосся
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що у вашої дитини є воші. Скажіть про це у школі,
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A5 formulier - Persoonsgegevens - (NL/OEK)

Flyer - Gastroenteritis/norovirus (ENG, OEK)

Persoonsgegevens voor vaccinatie

Gastroenteritis is circulating

Персональні дані
для вакцинації

Important:

• Stomach flu is self-limiting and mostly
Кількість випадків
not dangerous
гастроентериту збільшується
• Common symptoms are diarrhoea, nausea,
vomiting and pain
Важливо:
• Stomach flu is very contagious
• Кишковий грип проходить сам собою та

Будь ласка заповніть латинськими буквами
Voornaam

Ім’я

здебільшого не є небезпечним.

What to do when ill?

• Keep drinking, little bits of water at a time.
• Inform your location manager when
you have:

- No or little urine
- Extreme thirst

- Dizzyness or feeling faint

Wash your hands with water and soap:
- Before every meal
- After each toilet visit
- After each diaper change of your baby

............................................................................................................

:

............................................................................................................

:

............................................................................................................

Achternaam

• Серед його поширених симптомів - діарея,

Прізвище

нудота, блювота та біль.
• Кишковий грип дуже заразний.

Geboortedatum

Що робити, якщо ви захворіли:

Documentnummer paspoort/ID-bewijs

Дата народження

Номер паспорта/
номер посвідчення особи :

• Регулярно пийте воду невеликими порціями.
• У разі прояву наведених симптомів повідомте

Prevent spreading the virus

:

менеджер локаціі:

............................................................................................................

Emailadres

- часткова або повна затримка сечовипускання,

Адреса електронної пошти :

- дуже сильна спрага,
- запаморочення або непритомність.

...................................................................................................

Telefoonnummer

Номер телефону

:

...................................................................................................

Запобігайте розповсюдженню вірусу
Team Infectieziektenbestrijding
infectieziektenhm@ggdhm.nl

Мийте руки водою й милом:
- перед кожним вживанням їжі
- після кожного відвідування туалету
- після кожної зміни підгузка вашої дитини

Ми приділяємо увагу коли обробляємо ці дані.
GGD не ділиться цією інформацією ні з ким іншим.

04-2022

Команда лікарів-інфекціоністів
infectieziektenhm@ggdhm.nl
04-2022

Poster A3 en A4 - Refugee Help - (OEK)

Voor informatie over o.a.:

onderdak,
zorg &
gezondheid,
onderwijs,
werk
Scan de
QR-code

kijk op RefugeeHelp.nl

Folder - Als je stress hebt (OEK/NL)
Oekraïens

Nederlands

«Якщо у вас стресовий стан,
мучать думки і ви погано спите...»
Брошура для біженців зі скаргами на психічний стан
Вступна частина

2. Самодопомога

Als je stress hebt, veel
denkt en slecht slaapt…
Folder voor vluchtelingen
over psychische klachten
Als je vlucht naar een ander land moet je familie en vrienden achterlaten. En
2 Wat kun je zelf aan deze klachten
ook je huis en je werk. Dit is zwaar voor iedere vluchteling. Je voelt je dan soms

doen?

minder gezond. Da t is heel normaal.
Vaakactief
gaantedeze
klachten
na een
tijdje
over.
Спробуйте бути активним, навіть якщо немає бажання. Це допоможе вам почуватися краще.
Probeer
zijn. Ook
als je geen
zin hebt.
Het
helpt om je beter te voelen. Je
Soms heb je hulp nodig om weer beter
te worden.
Ви знайомитеся з людьми. Спільні заняття чи бесіди про повсякденні речі допомагають
leert mensen
kennen. Samen dingen doen of praten over dagelijkse dingen helpt
менше думати. Кілька ідей:
om minder te denken.
3.з Серйозні
симптоми
3 Soms zijn de klachten erg
• Поговоріть про це
людиною, якій ви
довіряєте. Це допоможе краще впоратися із
самотністю. Це може допомогти.
Tips:
Hieronder zie je een lijst met problemen.
Die problemen
komen
door
stress.
Dan
Іноді
є
багато
скарг
або
вони
стають
дедалі
Soms
zijn
er
veel
klachten
of
worden
zeminder
steeds alleen.
sterker. Dan heb je een psychische
• Не лягайте та не спіть протягом дня. Якщо ви стомилися, зробіть щось.
•
Praat erover met iemand die je vertrouwt. Je voelt
je dan
heb je minder plezier in het leven. En je
je minder
goed.
om
de De ziekten die je het meest ziet bij vluchtelingen
сильнішими.
у вас
психічне
захворювання,
і
ziekte.
DanHet
hebgaat
je hulp
nodig.
• Намагайтеся щодня
вставати і Тоді
лягати
спати
в один
і той самий час.
Datvoelt
kan helpen.
вам потрібна
допомога.
Хвороби,
які спати.
найчастіше
depressie
en posttraumatische
stoornis.
volgende problemen:
• Не дивіться телевізор
за годину
до того,
ви лягаєте
Краще
послухати музику чи
•
Ga overdag niet inheten
bed liggen
of slapen.
moe bent,stress
ga hulp
dan
iets vragen?
doen.
4. як
Коли
потрібна
допомога
4Als jeWanneer
трапляються у біженців, називають депресією і
• Slecht slapen
почитати.
•
Probeer iedere dag op dezelfde tijd op te staan en naar bed te gaan.
Нижче наведено перелік проблем. Ці проблеми
розладом
een depressie
hebgaat.
je geen
zin
en energie
om iets te doen. Je bent vaak
• Якщо у вас є діти,посттравматичним
займіться чимось ізстресовим
ними, підіть
із ними. на
ігровий
майданчик
у
•
Kijk geen TV in het• uurBij
voordat
je naar bed
Hetklachten
is beter
om muziek
• Veel denken
Скарги
на психічний
стан
не завжди
тривають
Psychische
duren
niet altijd lang. Vaak worden ze na een paar weken
verdrietig.
Je
denkt
dat
je
niks
kunt
en
dat
je
leven geen zin heeft.
виникають через стрес. Тоді у вас менше
районі.
te luisteren of te lezen.
довго. Часто за кілька тижнів вони слабшають
minder of gaan ze weg. Zelf dingen doen helpt. Als de klachten na een maand
• Te moe zijn om dingen te doen
• і намагайтеся
Коли ви перебуваєте
у депресії,
не маєтеце,
анінавіть якщо не маєте
задоволення в житті. У вас погіршується
• Їжте тричі на день
їсти корисну
їжу. Спробуйте
•
Als je kinderen hebt, doe iets met hen, ga
naar
een
in de buurt.
або зникають.
Ви можете
допомогти собі.
niet
weg
zijnspeelplek
en ze worden
juist erger, dan moet je iets doen. Denk dan niet dat je
• Slechte concentratie
бажання, ані енергії, щоб щось зробити.
Вам
часто на
• en
Bij probeer
een posttraumatische
stress
stoornis
herinneringen uit bij kinderen
апетиту.
•
Eet drie keer per dag
gezondzwak
te eten.
Probeer
ditdeook
als jemoeilijke
5. за
Скарги
5komen
Psychische
самопочуття. Йдеться про такі проблеми:
Якщо скарги не зникли
місяць і стан
bent.
Ga naar
huisarts.
Wat kan de klachten
huisarts doen?
• Veel vergeten
сумно. якщо
Ви думаєте,
що разом
нічогозне
можете
зробити, і
het verleden iedere keer terug in je gedachten of in je dromen. Je bent vaak
•
Ви
можете
багато
зробити,
можливо,
іншими
людьми:
geen
zin
in
eten
hebt.
погіршується,
потрібно
щось
робити.
•
De
huisarts
luistert
naar
je.
•
Поганий сон
психічний стан у дітей
життя не має сенсу.
bang
schrikt
gemakkelijk.
Je vertrouwt
andere
mensen
moeilijk.
Je wilt
• Snel boos worden
o Разом готуйте їжуваше
і прибирайте.
•
Je kan veel dingen doen,
alsen
hetjekan
samen
mensen:
Ook
kinderen
kunnen
psychische
klachten krijgen nadat ze zijn gevlucht.
Це не є ознакою слабкості. Зверніться до лікаря.
• met
Ook andere
vraagt hij
of zij
over
jouw leven.
•
Рій думок
geen contact met mensen. Ook slaap je Bijvoorbeeld:
slecht.
o Разом музикуйте.
o Samen koken en schoonmaken.
• Snel huilen
Що може зробити домашній
лікар?
•
Hij geeft meestal adviezen over slapen, eten en dingen doen.
Діти також
можуть мати
•
Занадто велика втома, щоб чимось
При посттравматичному
стресовому
розладі
o Щодня ходіть•на пішу
або велосипедну
прогулянку
протягом
півгодини чи більше.
o Samen muziek maken.
• een
Een
kind
kan veel
drukker
zijn
dan vroeger.
• Snel schrikken
•
Він
може вас вислухати,
•
Soms geeft hij voor
paar
dagen
een6
tablet
om
bijvoorbeeld
beter
te wijk niet helpt?
психологічні
того, як допомоги
6. Якщо
Wat
als hulp
in de
у ваші
думки чи
постійно повертаються
важкі сскарги після
зайнятися
o Допомагайте іншим
з роботою
чисни
o Ga iedere dag een half uur of langer buiten
wandelen of fietsen.
•
Een kind kan stil worden
en minder
praten.
•переїздами.
розпитати про ваше
життя. залишити рідну оселю.
slapen.
• Dromen die je bang maken
їм
довелося
погадиспорт,
з минулого.
Це викликає
страхАбо
і призводить
o Якщо вам подобається
спробуйте
фітнес чи
відвідайте
спортивний
o Help anderen met klussen of verhuizen.
•
Soms zie je dat een kind doet alsof het een klein kind is.
•
Низька концентрація
районної
служби
•
Зазвичай
вінбіг.
дає Наприклад:
поради
про сон,
• Somber en angstig voelen
zijnbroek
jouwwat
klachten
te groot
voor de
huisarts
en de andere hulpverleners in
до підвищеної лякливості. Стає важко довіряти
клуб.
o Als je van sporten houdt, probeer fitness
of hardlopen.
• met
Of ze
plassen weerSoms
hun
ze al lang
niet
gedaan
hebben.
•
Забудькуватість
харчування і ведення
побуту.може стати
De huisarts
werkt samen
hulpverleners
ininde
buurt.
Een hulpverlener
is meer
•
Дитина
занадто
недостатньо
de
wijk.
Dan
kunnen
ze jeverdrietig
verwijzen
naar specialisten, zoals een psycholoog of een
іншим людям.
Ви недля
бажаєте
зв’язуватися
з
• Geen contact met mensen willen
o Дізнайтесь, чи є поблизу
можливості
волонтерської
роботи.
Of
ga
bij
een
sportvereniging.
•
Kinderen
kunnen
ook
bang
zijn
of zich
voelen.
•
Іноді він виписує лікигаласливою
на кілька днів,
щоб,
iemand die jou kan helpen, bijvoorbeeld eenpsychiater.
verpleegkundige
of erg
een
psycholoog.
7. Види
лікування у разі
7in Wat
voor
behandelingen
zijnwe
erGGZ.
•
Дратівливість
й рухливою.
Die werken
de geestelijke
gezondheidszorg.
Dat noemen
людьми.
Ви такожабо
погано
спите.
• Geen vertrouwen in mensen
o Якщо ви розмовляєте
англійською
голландською,
ви можете
допомогти людям з
o Kijk of je vrijwilligerswerk kunt doen Die
in de
buurt.
наприклад,
покращити
сон.
heeft
hiervoor gestudeerd.
•
Або,
навпаки, може
замовкнути
і надто
Іноді
ваші скарги
серйозні
для
•
Плаксивість
Meestal
is
dit
iets
verder
weg,
ergens
in de
stad of
in de
regio.
скарг
на
психологічний
стан
voor
klachten?
перекладом.
o Als je Engels of Nederlands spreekt kun je mensen helpen Als
metouder
tolken.
is het moeilijk om te zien dat het niet goedpsychische
gaat met
je kind.
Voor
een
Домашній лікар співпрацює
з іншими службами
замкнутися.
домашніх лікарів і працівників районних
•
Полохливість
o Якщо віра може допомогти вам, підіть
до церкви
або мечеті.
Перевірте,
чи вам добре
o Als
je geloof
je ook
kan helpen,
ga pijn.
dan naar
een kerk of moskee.
Kijk
jeook moeilijk
kind
is of
het
om te zien dat ouders zich niet goed voelen. Natuurlijk
допомоги
в районі.
Це
в яких,
Praktijkondersteuner
GGZ
(geestelijke
gezondheidszorg)
Dit noemen
we
klachten.
Vaak
heb
je dan
last van
• служби,
Іноді буває,
що дитина
служб.починає
У такому разі вас
можуть
8. psychische
Додаткова
інформація
8 Wil isjeanders
meer
GGZ:
watom
is dat?
Допомога,
що надається
у разі психологічних
Hulp voor psychische klachten
daninformatie?
hulp voor pijn of een klacht van je
•
Страшні сни
там.
het daar fijn vindt.
maken
zichover
dan
zorgen
elkaar. en
наприклад, працюють медсестри
чи психологи.
De praktijkondersteuner
GGZbeiden
weet veel
psychische
werkt
samen
поводитися
як зовсім
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En
ook
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minder
zin при
om te eten.
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Om
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Soms
wil
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niet
dat
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ga
je
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kind
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met de huisarts. Die heeft meer tijd dan de huisarts
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over je
• освіту.
Або знову починає
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нададуть:
wordt
hetkinderen.
minder
voelt je over
dan minder
alleen.
Samen bekijk je hoe
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Хассан (38 років) утік до Нідерландів з Іраку. Його дружина, як і раніше, в Іраку. У Нідерландах він думав: «Тутпочаткова
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Інша медична
інформація
Andere informatie over gezondheid
Хассану було добре. Рік по тому він отримав дозвіл на проживання. Він їде жити в одному здомашній
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gratis.
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очікуванні
возз’єднання
сім’ї.
niemand
waar
jullie
over spreken.
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може знайти. АлеЦя
позаяк
її мучить
страх, вінбезкоштовно
записав її на прийом до колеги,
maar hij kan niets vinden. Ook omdat ze zo angstig is heeft hij voor haar een
допомога
надається
Діти також можуть отримати психічну допомогу у GGZ ― у спеціалізованому
відділенні
для дітей
і підлітків
(Jeugd
який багато знає про
психологічні
скарги.лікаря
Ця людина
щотижня розмовляє
з надається
afspraak met
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gemaakt,
die veel
weet van psychische klachten. Die
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домашнього
та асистента-психолога
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безкоштовно. Все це сплачується медичною
Переклад
GGZ). Тут працюють спеціалісти з надання допомоги дітям. Там також
проводять
бесіди.
І оскільки
йдеться
дітей,
Худою. Лікар виписав
їй ліки, які
кращевнеску.
впоратися
зі страхом.
Це служби
persoon
heeft elke
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een gesprek
met про
Houda.
Van de dokter krijgt ze meстраховкою,
бездозволяють
сплати власного
Допомога
районної
соціальної роботи
також надається
Якщо ви про
недостатньо
добречи
розмовляєте
голландською,
фахівці,
які займаються
допомоги,
можуть
спеціальні
терапевтичні
методи,
наприклад,наданням
ігроваdicijnen
терапія.
Граючи,
дитина
почувається
краще. voelt ze zich iets sterker. Beробить її дещо сильнішою.
Тепер
їй стає
легше ділитися
спогадами
життя застосовуються
die
haar
minder
bang
maken. Daardoor
безкоштовно.
Вона
оплачується
муніципалітетом.
запросити
перекладача.
Іноді вони
взяти
із собою
когось,
хто
вам перекладати.
Якщо
виуze
не
знаєте
такожпросять
може дати
батькам
поради
про
те,зможе
як найкраще
допомогти
дитині
цій
ситуації.
в Сирії. Вони вважають це важким, оскільки це неприємні спогади.
Проте
вона Фахівець
tje bij beetje
kan
vertellen
hoe haar leven in Syrië was. Dat vindt ze moeilijk
людей,
якікраще,
можутьу або
можеhet
супроводжувати
вас на Toch is ze blij dat ze haar geheimen nu kan
рада, що може зараз ділитися своїми таємницями. Вона спить
трохи
неї хочуть зробити переклад, попросіть офіційного перекладача. Вінwant
zijn nare herinneringen.
або перекладати телефоном. Перекладач також зобов’язаний зберігати таємницю
покращали стосунки з сестрою і з’явилося більше контактівконсультації,
у школі.
delen. Zeрозмови.
slaapt iets beter en heeft beter contact met haar zus en meer
contacten op school.
Біженцям доводиться полишати рідних і
близьких, дім і роботу. Це нікого не залишить
байдужим і може вплинути на самопочуття. Це
природно. Зазвичай стан згодом покращується.
Але іноді, щоб одужати, потрібна допомога.

1 Heb je de volgende klachten?

1. Симптоми

Het verhaal van Abraham
Історія Абрахама

Абрахаму 29 років і два роки тому він утік із Еритреї. Він більше не хотів бути солдатом у армії. Він бачив, як
знущалися з людей. Він сам зазнавав побоїв. Перш ніж він утік, він три місяці переховувався. У Нідерландах
він багато думає про те, що бачив у своїй країні. Ці події йому сняться, і він прокидається від власного крику.
Або він раптом у середині дня бачить усе перед собою як фільм. Коли він чує звуки, іноді думає, що його
переслідують люди. Страх дуже його втомлює. Він іде до лікаря та прохає про допомогу. Він каже, що боїться
збожеволіти. Лікар спочатку направляє його до асистента-психолога (POH GGZ). Після кількох розмов асистент
доходить висновку, що йому потрібна додаткова допомога, і направляє його до відділення GGZ. У нього
посттравматичний стресовий розлад. З фахівцем GGZ Абрахам вперше зважується поговорити, про свої
випробування. Він також отримує таблетки, які допомагають краще спати.

Abraham is 29 jaar en is twee jaar geleden gevlucht uit Eritrea. Hij wilde geen
soldaat meer zijn in het leger. Hij heeft gezien hoe mensen werden mishandeld.
Zelf kreeg hij ook veel klappen. Voordat hij vluchtte, heeft hij zich drie maanden
verstopt. In Nederland denkt hij veel over wat hij zag in zijn land. Hij droomt
erover en wordt dan met een schreeuw wakker. Of hij ziet opeens, midden op
de dag, alles als in een film voor zich. Bij geluid denkt hij soms dat mensen
hem achtervolgen. De angst maakt hem heel moe. Hij gaat naar de dokter en
vraagt om hulp. Hij zegt dat hij bang is om gek te worden. De dokter verwijst
hem eerst naar de POH GGZ. Na een paar gesprekken zegt de POH-GGZ dat hij
meer hulp nodig heeft en verwijst hem door naar de ggz-instelling. Hij heeft een
posttraumatische stress stoornis. Met de hulpverlener van de ggz durft Abraham voor het eerst echt te praten over de dingen die hij heeft meegemaakt. Hij
krijgt ook pillen die helpen om beter te slapen.

Leaflet - Waarom krijg ik wel of geen antibiotica (ENG, OEK)
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Deze tekst
Engels is de vertaling van de Nederlandse tekst
‘Waarom krijg ik wel of geen antibiotica?’ van Thuisarts.nl

Why do I not always get antibiotics?

• Bacteria can become insensitive (resistant)
If antibiotics are often used against bacteria, the bacteria can become resistant. The bacteria are then no
longer sensitive to these antibiotics. If you develop an infection from the insensitive bacteria, antibiotics will
no longer help. You could become very ill. Sometimes other antibiotics can still help.

When should I call the doctor if I am taking antibiotics?
Antibiotics are usually used for infections with severe symptoms that last a long time, or for symptoms that
come back after you felt better.

In short
Please call your doctor if you have any of the following symptoms:
•
•
•
•
•
•
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• You
get a redtoo
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skin. can become insensitive. This is called resistance.
• You are concerned about any other symptoms you may have.

If you get side effects from the antibiotics or they do not help, please call your doctor. Do not stop the
What are
antibiotics?
antibiotics yourself. Always consult your doctor first.
Antibiotics are medicines that help stop infections caused by bacteria. But antibiotics don’t work for all
infections.

More information about antibiotics?

There areYou
different
types
of infections:
can find
more
information about antibiotics on the RIVM site.
• Most infections
a virus, likeabout
with amedicines
cold or flu.on apotheek.nl. Talk to your doctor or pharmacist about how
You canare
findcaused
more by
information
• Some infections
are medicine.
caused by bacteria, such as pneumonia, a bladder infection and some STDs.
to take your
• Sometimes a viral infection can be further infected by bacteria. This can happen with an infection in
the throat, lungs, ear or eye. The bacteria make the infection worse. This can make the fever worse.
Or bring the fever back after it has been gone for a few days.
How do antibiotics work?
Antibiotics work well against bacterial infections.
The antibiotics kill the bacteria or slow its growth.
Antibiotics don’t work against viral infections, like a cold or flu.
That is why the doctor does not give you antibiotics for these.
There are many types of antibiotics. Like penicillin, for example.
Each type of antibiotic works against different bacteria.
Download this animation
Disadvantages of antibiotics
Antibiotics also have disadvantages.
These are listed below:
• Antibiotics can cause side effects, such as:
- nausea and vomiting
- itchy red rash on the skin.
• Antibiotics also fight the ‘good’ bacteria
A disadvantage of antibiotics is that they also work against bacteria that we need. For example, bacteria
in our intestines that help digest our food. When antibiotics also fight these ‘good’ bacteria, ‘bad’ bacteria
sometimes get the chance to grow.
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Bacteria are becoming insensitive (resistant)

I want to know more about antibiotics
and resistance

If antibiotics are used against bacteria often, the bacteria can become resistant. The bacteria are then no
longer sensitive to these antibiotics. If you then develop an infection from the insensitive bacteria, antibiotics
will no longer help. You could become very ill.
Sometimes other antibiotics can still help.
More and more bacteria are resistant. This is because people take antibiotics when it isn’t necessary.
In some countries, you can buy antibiotics without a doctor’s prescription.

Resistant bacteria
The MRSA bacteria is an example of insensitive bacteria.
In short
Many antibiotics no longer help against MRSA bacteria.
• Antibiotics
are
medicines
thattreated
help stop
causedsome-times
by bacteria.bring the bacteria back with them to the
People
who
have been
in ainfections
hospital abroad
• By taking
the same antibiotics too often, bacteria can become insensitive. This is called resistance.
Netherlands.
• The antibiotics used then no longer help against the bacteria.
If you have been treated in a hospital abroad and need to be treated at a hospital in the Netherlands in the
• Take antibiotics correctly. This will prevent bacteria from becoming insensitive.
next few months, you will first be tested for MRSA bacteria.
Videos

How do I prevent bacteria from becoming resistant to antibiotics?
Take antibiotics properly. This prevents bacteria from becoming resistant to antibiotics.
Pay attention to the following:
• Take the antibiotics at the times stated on the prescription.
• Never stop the antibiotics without asking your doctor first.
• Do not take old leftover antibiotics, either yours or someone else’s.
• Do not take antibiotics abroad without a prescription. First see a doctor in the country you are visiting.
More information about antibiotics?
You can find more information about antibiotics on the RIVM site.

You can find more information about medicines on apotheek.nl. Talk to your doctor or pharmacist about how
Download this video
to take your medicine.

What are antibiotics?
Antibiotics are medicines that help stop infections caused by bacteria. But antibiotics don’t work for all
infections.
There are different types of infections:
• Most infections are caused by a virus, like with a cold or flu.
• Some infections are caused by bacteria, such as pneumonia, a bladder infection and some STDs.
• Sometimes a viral infection can be further infected by bacteria. This can happen with an infection in the
throat, lungs, ear or eye. The bacteria make the infection worse. This can make the fever worse or bring
the fever back after it has been gone for a few days.
How do antibiotics work?
Antibiotics
work wellthis
against
bacterial infections.
Download
animation
The antibiotics kill the bacteria or slow their growth.
Antibiotics don’t work against viral infections, like a cold or flu.
That is why the doctor does not give you antibiotics for these.
There are many types of antibiotics. Like penicillin, for example.
Each type of antibiotic works against different bacteria.
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Voor informatie en/of bijbestellen materialen:
Robin van der Burgh: rvanderburgh@rdoghm.nl
cc: communicatie@ggdhm.nl

