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Het coronavirus 
 
In China is een nieuw virus: het coronavirus. Al 

duizenden mensen zijn besmet. En er zijn  

honderden mensen overleden. In verschillende 

steden in China ligt het leven stil. Ook in andere 

landen zijn mensen besmet, maar tot nu toe niet in 5 

Nederland. 

 
Otter, das, slang 

De Chinese stad Wuhan telt 11 miljoen inwoners. Hier dook in december 2019 het nieuwe 

coronavirus op. Dat gebeurde waarschijnlijk op een markt waar dieren werden verkocht. Het 

virus zou van een otter, een das of een slang komen. Zo is het op mensen overgedragen. Het 10 

virus maakt mensen ziek. Ze niezen en hoesten, ze krijgen koorts, ze voelen zich benauwd... De 

ziekte lijkt op een gewone griep. Daardoor ontdekten de dokters het virus niet meteen. Er zijn al 

mensen overleden door het virus. Maar veel mensen die besmet zijn, worden gewoon weer 

beter.  

 

Vooral buurlanden 15 

Mensen kunnen het virus aan elkaar doorgeven. Dat doen ze door te hoesten en te niezen. Als 

je het virus krijgt, word je niet meteen ziek. Dat kan tot twee weken duren. Maar in die tijd kun je 

wel een ander besmetten. Zo verspreidt het virus zich snel. Zeker als mensen die besmet zijn 

naar een andere stad reizen. Of naar een ander land. In twaalf landen zijn al mensen besmet. 

Vooral in buurlanden van China. Maar er zijn ook zieken in Frankrijk, Canada en de Verenigde 20 

Staten.  

 

Maatregelen 

In China zijn nu maatregelen genomen. Want het virus mag zich niet verder verspreiden. 

Daarom rijden er in Wuhan geen bussen of trams. En de scholen zijn gesloten. Ook de meeste 

winkels zijn dicht. En ga je naar buiten? Dan moet je een mondkapje dragen. Ook in andere 25 

steden in China zijn deze maatregelen genomen. Nu al in achttien steden. Al deze maatregelen 

zullen nog weken gelden. Tot het virus weg is.  

 

Nederland 

In Nederland hoef je niet bang te zijn voor het coronavirus. Ook niet als je moet hoesten of 

niezen. Je hebt dan waarschijnlijk gewoon griep of een verkoudheid. Je hoeft ook geen 30 

mondkapje te dragen. Het is wel altijd belangrijk om regelmatig je handen te wassen. En moet je 

niezen? Doe dat dan in de binnenkant van je elleboog. Ook kun je je neus het beste snuiten in 

een papieren zakdoekje. Zo zorg je ervoor dat je een virus niet overdraagt. En verwacht je een 

pakketje uit China? Dan hoef je je ook geen zorgen te maken. Want het virus verspreidt zich 

alleen via mensen en dieren. Het kan niet leven op karton of andere spullen.  35 
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 het virus = iets wat in je lichaam komt en waar je heel ziek van kunt worden 

besmetten = iets doorgeven aan iemand anders, meestal een ziekte 
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