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Voorlichtingsmaterialen Corona-virus geschikt voor asielzoekers en 
statushouders 

 

Informatiekaart en poster Pharos 

Pharos ontwikkelde in samenwerking met Thuisarts.nl van NHG een informatiekaart 

over het nieuwe Coronavirus (covid-19). Deze kaart beantwoordt de meest basale en 

belangrijkste vragen over het Coronavirus op een zo begrijpelijk mogelijke manier, 

met beelden. De informatiekaart is nu ook beschikbaar in het Arabisch, Engels, 

Nederlands, Tigrinya en het Turks. 

Er is nu ook een poster beschikbaar. Op deze poster staat wat mensen zelf kunnen 

doen om te voorkomen dat zij het virus krijgen of verspreiden, zoals handen wassen. 

Deze poster is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Nederlands, Tigrinya en het Turks. 

COA en informatiekaart in meerdere talen 

Op basis hiervan heeft het COA deze informatiekaarten in meerdere talen laten 

vertalen zoals in het Armeens, Farsi, Frans, Russisch en Somalisch, te 

downloaden via deze link. Als je rechtsboven de taal selecteert, ontvang je de 

informatie in de desbetreffende taal. In de Nederlandse versie is ook Spaans 

opgenomen. 
 
Aanmelden voor updates informatiekaart en posters 

Pharos actualiseert in samenwerking met Thuisarts.nl de informatie op deze kaart en 

poster regelmatig naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en adviezen. Meld je aan 

voor de contactlijst en je wordt op de hoogte gehouden over updates van de 

informatie. 

Facebook 

Op de facebookpagina’s Syriërs Gezond en Eritreeërs Gezond, zijn post geplaatst over 

het Coronavirus, in het Arabisch en Tigrinya. 

 

Filmpje uitleg Corona in Tigrinya 

Op youtube is een filmpje over Corona beschikbaar. Een in de USA werkzame Eritrese 
arts geeft uitleg. 
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Animatiefilm WHO  

De World Health Organisation heeft een informatieve animatie uitgebracht over het 

Coronavirus. Deze is beschikbaar in het Engels, als ook een versie in het Engels met 

Arabische ondertiteling.  

Informatie over psychische gevolgen van isolatie en quarantaine  

Op de website van het Rode Kruis vind je voorlichtingsmaterialen Coronavirus met 

informatie in het Arabisch, Engels, Turks en Nederlands over algemene 

voorzorgsmaatregelen, omgaan met stress en zorg voor kwetsbare personen.  

  

Arq/Centrum ‘45 

Arq/Centrum ’45 ontwikkelde verschillende folders, gericht op psychosociale aspecten 
van de gevolgen van Corona. Te vinden op deze pagina.  

 

Op deze pagina zie je de volgende folders: 

Folder in het Nederlands: De coronacrisis doorkomen wanneer je PTSS hebt 

Folder in het Nederlands: Mogelijke psychosociale reacties bij sociale onthouding  

Folder in het Nederlands: Mogelijke psychosociale reacties bij isolatie door besmetting 
met coronavirus 

 


