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Beste begeleider, 

Beste verantwoordelijke, 

Aangezien goede communicatie in deze tijden cruciaal is, bieden we een overzicht van het 
beschikbare materiaal over corona in andere talen en voor slechthorenden. Deze info kan 
ondersteunend voor je zijn in een informatief gesprekje met anderstalige ouders. 
 

Vooraf: 

- Gebruik sowieso altijd eerst de affiches/documentatie die vanuit Stad Gent evt. al/nog 
verspreid worden.  

- Wanneer je toch nog op zoek bent naar info in andere talen, dan kan dat via 
onderstaande links. 

- We selecteerden voor jou enkele websites: 
o het zijn betrouwbare bronnen 
o we vermijden overlap maximaal (er is her en der heel wat info te vinden, echter 

vaak met overlap) 

- We hopen dat jullie op basis van onderstaande ‘linken’ makkelijk kan doorklikken naar 
wat voor jouw ouders/locatie het meest geschikt is. 

 

BASIS: de site van ‘eerstelijnszone.be’ met een verzameling van sites over corona 

(https://www.eerstelijnszone.be/informatie-rond-corona-in-andere-talen-en-voor-slechthorenden) 

Je vindt er onder andere: 

- Fiches van Samenlevingsopbouw met antwoorden op vragen over het coronavirus in 
het  Arabisch, Chinees, Dari, Farsi, Pashtoe, Pools, Russisch, Somalisch, Spaans, Tamil 
met pictogrammen. De eerste pagina is altijd eerst in het Nederlands. 

- Infographics (BXLRefugees) over de symptomen, het virus, hoe beschermen en waar je 
terecht kunt voor hulp in het Engels, Arabisch, Tigrinya, Amhaars, Afaan Oromo met 
pictogrammen. 

- Algemene uitleg in het Romanes + pictogrammen. 

- Informatie voor doven en slechthorenden rond corona: een filmpje rond hoe een 
besmetting te voorkomen. 

- Algemene uitleg van Dokters van de Wereld (gemaakt in de UK) maar wel in 21 talen. 

- Je kan doorklikken naar andere zinvolle websites: 
o Algemene info over het coronavirus in het Arabisch, Chinees, Russisch, Engels, 

Frans en Spaans op de website van de WHO 
o Meertalige info op de website van Fedasil 
o Preventieposter van de FOD Volksgezondheid in het Arabisch, Italiaans, Pools, 

Roemeens, Spaans en Turks 
o Meertalige info over corona op de website van Integratie en Inburgering, onder 

andere met  affiches over hoe je besmetting kan voorkomen in 
het Nederlands/Engels, Arabisch, Bulgaars, Duits, Spaans, Frans en Pools met 
pictogrammen (van het Agentschap Zorg en Gezondheid; de vertaling gebeurde 
in samenwerking met Atlas, integratie & inburgering Antwerpen, en Agentschap 
Integratie en Inburgering.) 

  

 

https://www.eerstelijnszone.be/informatie-rond-corona-in-andere-talen-en-voor-slechthorenden
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-arabisch.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-chinees.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-dari.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-farsi.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-pashtoe.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-pools.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-russisch.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-somalisch.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-spaans.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/samenlevingsopbouw_richtlijnen_corona_nederlands-tamil.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/info-Corona-Engels-PM.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/info-Corona-Arabisch-PM.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/info-Corona-Tigrinya-PM.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/info-corona-Amaric-PM.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/info-corona-oromo-PM.jpg
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/Romanes.jpg
https://www.doof.vlaanderen/nieuws/het-coronavirus-wat-kan-je-doen-om-besmetting-te-voorkomen
https://drive.google.com/drive/folders/193qQN9l04Dvf0N9L5zeWTiXK_DRbrAxg?fbclid=IwAR31KnCyTwUGErttHjvt94fvt7BtAq0u_W0YgXpBsMqMwGfd1nLggg_2NpQ
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.fedasilinfo.be/nl/coronavirus?fbclid=IwAR0M_wfIhtiGABktgUCmnHJYa6IcKfvWSHmyvnqwLRn2fiisB9D9HaOA26E
https://www.info-coronavirus.be/en/poster/
https://www.info-coronavirus.be/en/poster/
https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info?fbclid=IwAR25gOtojNp9hIOabLYKyqxSpZZmugOOVAbJexn4IyGrWIC0QZVq4saQAuI
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_EN.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_AR.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_BG.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_DE.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_ES.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_FR.pdf
https://www.huisvoorgezondheid.be/wp-content/uploads/2020/03/17291951_Coronavirus_A4-affiche_PL.pdf
https://www.atlas-antwerpen.be/nl/sociaal-tolken-en-vertalen
https://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen
https://www.integratie-inburgering.be/sociaal-tolken-en-vertalen

