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Coronavirus legt de wereld plat

5

10

15

20

25

30

35

40

Het begon in China en nu zit het al in 120 landen: het
coronavirus besmet steeds meer mensen. Overal ter wereld
worden maatregelen genomen. In ons land gelden die tot 3
april. Maar niemand weet hoe lang ze echt nodig zullen zijn.
Wereldwijd verspreid
8 december 2019: in de Chinese grootstad Wuhan raken mensen
Lege winkelstraten in het weekend,
besmet met een nieuw virus. Officieel heet het sars-CoV-2. De
geen alledaags beeld
ziekte die je krijgt, heet dan weer covid-19. Maar iedereen spreekt
van corona. De symptomen: niezen, hoesten, koorts, een benauwd gevoel… Zoals griep dus, maar
toch anders. Wie het krijgt, wordt niet meteen ziek. Dat kan tot twee weken duren. Al die tijd kan een
zieke het virus verder verspreiden. Dat is intussen wereldwijd gebeurd. Het virus zit al in 120 landen.
Besmettingen
Wereldwijd waren dinsdagochtend ruim 182.000 mensen besmet. De meest getroffen Europese
landen zijn Italië (30.000 besmettingen) en Spanje (10.000). Frankrijk en Duitsland tellen zo’n 7000
besmettingen. In ons land zijn ruim duizend mensen besmet. Maar al deze aantallen zullen nog flink
toenemen. Wereldwijd overleden al 7000, vooral oudere mensen. Ook kinderen en jongeren kunnen
ernstig ziek worden. En als ze niet ziek zijn, kunnen ze het virus doorgeven. Zonder het te weten.
Lockdown
Alle Europese landen namen intussen maatregelen. Sommige landen zijn zelfs in ‘lockdown’. Dat wil
zeggen dat iedereen thuis moét blijven. Bij ons geldt dat nog niet. Vorige vrijdag kondigde de overheid
wel maatregelen af. Die gelden tot en met 3 april. Zo moeten alle handelszaken in het weekend dicht.
Cafés, restaurants, sportclubs, cinema’s enzovoort moeten drie weken lang sluiten. Scholen en
kinderkribbes blijven wel open. Op school is er geen les maar wel opvang. Leraren vangen kinderen
op van wie de ouders niet thuis kunnen werken. Hulpverleners bijvoorbeeld. Of kinderen die anders
naar hun grootouders zouden moeten. Oudere mensen zijn immers extra kwetsbaar.
Hamsteren
De maatregelen hadden enkele opvallende gevolgen. Zo was het plots heel druk in de supermarkten.
Mensen begonnen massaal te ‘hamsteren’. Tegelijk gingen veel Belgen vorig weekend winkelen in
Frankrijk of Nederland. Daar waren de winkels nog wel open. “Erg onverstandig”, reageerden experts.
“Zo verspreidt het virus zich nog meer. En hamsteren is voor niets nodig: we hebben voldoende
voorraden van alles.” Intussen vragen de ziekenhuizen om meer hulpmiddelen. Mondmaskers
bijvoorbeeld. “We moeten patiënten goed kunnen verzorgen”, zegt Geert Meyfroidt. Hij werkt in het
Universitair Ziekenhuis in Leuven. “Maar we moeten onszelf ook beschermen tegen het virus.”
Solidariteit
Het coronavirus brengt ook mensen bij elkaar. Zo worden in rusthuizen babbels georganiseerd via
skype. Jonge mensen doen spontaan boodschappen voor ouderen. Jobstudenten bieden zich dan
weer aan als kinderoppas. Op Facebook zijn solidariteitsgroepen actief. En erg leuk is de actie van het
reclamebureau Friendship. Wie daar ‘corona’ zegt, moet een centje stoppen in de coronapot. Met dat
geld gaan ze later iets drinken. Zo steunen ze een café dat nu dicht is.
Naar: De Morgen 27 januari, www.standaard.be, www.hln.be
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