
As jy met COVID-19 gediagnoseer is of vermoed dat jy dit opgedoen het en vir die 
toetsuitslae wag, moet jy jouself tuis afsonder om te verhoed dat jy die virus na ander 
mense oordra. Hier is raad oor hoe om jou gesondheid op te pas terwyl jy herstel.

• Neem daaglikse dosisse 
vitamien C en D asook ’n 
sinkaanvulling

• Eet gesonde, onverwerkte kos

• Drink genoeg water

• Vermy alkohol en suiker- 
belaaide koeldrank

• Slaap 8 ure per nag

• Monitor jou simptome

Versterk jou immuunstelsel Maak jou lugweë skoonVerminder jou virale lading

• Gorrel twee keer ’n dag met 
’n soutoplossing

• Gebruik gereeld deur die 
dag ’n soutneussproei

• Voeg ’n paar druppels 
mond- antiseptiese oplos- 
sing by jou soutoplossings

• Los ’n teelepel mentol- 
smeermiddel in kookwater 
op en asem die stoom in

• Diep asemhaling: asem in vir 3 
sekondes, hou asem, asem uit vir 3 
sekondes, hou asem

• Wanneer jy uitasem, maak seker dat 
jou longe heeltemal leeg is; en haal 
diep asem om die lugweë te aktiveer

• Blaas ’n ballon op terwyl jy sit

• Blaas borrels in water deur ’n strooitjie

• Slaap op jou maag met ’n kussing om 
jou bolyf te ondersteun

Tuisbestuur van COVID-19
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Riglyne vir afsondering

Wenke vir herstel

• Gaan vir 14 dae vanaf die datum van ’n positiewe toets in 
afsondering

• Gebruik ’n afsonderlike kamer wat niemand anders mag 
betree nie

• Gebruik jou eie eetgerei, breekware, toiletware en linne

• Doen jou wasgoed afsonderlik en gebruik warm water

• Dra ’n masker en hou ’n afstand van 1 tot 2 meter 
tussen jou en ander mense in die huis

• Ontsmet gereeld alle oppervlakke

• Kontak jou dokter as jou simptome verander

Monitor jou vordering: Gebruik daagliks ’n pols-oksimeter om jou bloedsuurstof 
vlak te monitor. ’n Meting van 95 – 100% is normaal. Indien jou lesing onder 
93% val, moet jy dringend mediese aandag ontvang.

Eenvoudige resep vir ’n soutspoelmiddel vir die neus: 250 ml afgekoelde 
kookwater, ½ teelepel koeksoda en ½ teelepel sout. Skink in ’n sagte drukbottel 
met ’n tregterdop en gebruik 2 – 3 keer ’n dag as ’n neusspoelmiddel.
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