Document opgemaakt voor PB-DIKO (17/03/2020)

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.)
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