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Waar vind ik het laatste nieuws over het corona-virus?
Het laatste nieuws over het corona-virus en alle maatregelen vindt u op de websites van de
Rijksoverheid en het RIVM. Of kijk op de website Corona.steffie.nl voor een duidelijke uitleg.
Op de website van Pharos staat informatie over corona in verschillende talen.
Gemeente Den Helder - informatie coronavirus
www.denhelder.nl/informatie-over-coronavirus
Corona.steffie.nl
corona.steffie.nl
Rijksoverheid - corona-virus
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
RIVM - corona-virus

www.rivm.nl/coronavirus
Pharos - informatie over corona in verschillende talen
www.pharos.nl/informatie-over-het-nieuwe-coronavirus

Kan ik mij laten testen op het coronavirus?
Ja, iedereen met klachten die lijken op het coronavirus kan zich laten testen. Bel daarvoor
gratis naar 0800-1202.
Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Rijksoverheid - testen op corona
0800 1202
www.rijksoverheid.nl/coronavirus-covid-19-testen

Ik moet in quarantaine, wat nu?
In de folder van de Rijksoverheid leest u wat u kunt doen als u in quarantaine moet. Ook vindt
u hier hulp voor tijdens de quarantaine periode. Denk aan boodschappen, de hond uitlaten of
de kinderen brengen en halen.
Rijksoverheid - folder Hulp en steun bij thuisquarantaine
De brochure geeft informatie over waar u terecht kunt voor hulp als u in thuisquarantaine gaat
door corona.
www.rijksoverheid.nl/hulp-en-steun-bij-thuisquarantaine

Heeft u een laag inkomen door het coronavirus en daardoor
moeite met het betalen van uw woonkosten?
Dan kunt u misschien financiële hulp krijgen van de gemeente. Dat heet Tijdelijke
ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK). Het is bedoeld voor het betalen van de huur of
hypotheek van uw huis. Of voor de kosten van elektriciteit en water.
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.
Of op de website van de gemeente.
Gemeente Den Helder - Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
www.denhelder.nl/tonk-tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten
Rijksoverheid - Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

www.rijksoverheid.nl/tonk
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