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Poultry 
farming:  
not for 
headless 
chickens

Springbok 
captain 
makes 
history

Protecting  
SA together

Government and civil so-
ciety have acted swiftly 
to curb the spread of 

the novel coronavirus (COV-
ID-19), keeping citizens safe 
and assisting them during 
these trying times.

Regulations published on 18 March, 
which came into immediate effect, re-
stricted bars and shebeens from selling 
alcohol after 6pm from Mondays to 
Saturdays and 1pm on Sundays and 
public holidays. The same applies to 
liquor stores.

While gatherings are limited to 100 
people, places that sell alcohol for 
on-premises consumption can only 
host 50 people at a time.

In addition, visits to child and youth 
care centres, old-age centres and 
shelters, prisons and substance abuse 
treatment centres are suspended.

All public pools have been closed and 
all beaches are closed for swimming.

People must get permission at their 
closest police station to conduct a 
funeral or wedding as gatherings of 
over 100 people are banned.

Another measure that will assist 
South Africans is the cutting of the 
interest rate by one percent, to 5.25 
percent, which will help citizens in 
debt save money.

Health Minister Zweli Mkhize says 
government is preparing quarantine 
sites and training healthcare workers.
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Die wêreld is in die 
wurggreep van 'n 
noodsituasie vir 

openbare gesondheid op 
'n skaal wat meer as 'n 
eeu laas beleef is.

 Die verspreiding van die 
koronavirus, wat die siekte be-
kend as COVID-19 veroorsaak, 
is skrikwekkend vinnig en wyd, 
en word nou as 'n wêreldwye 
pandemie gedefinieer.

Dit het geen geografiese of ter-
ritoriale grense nie, het sowel 
jonk as oud besmet en is aan die 
toeneem in sowel ontwikkelde 
as ontwikkelende lande.

 Namate die sifting en toet-
sing verskerp word, sal die 
aantal infeksies in Suid-Afrika 
na verwagting toeneem.

 Ek het onlangs 'n nasionale 
ramptoestand verklaar, 'n 
maatstaf wat ooreenstem met 
die erns van die bedreiging vir 
ons mense, ons samelewing en 
ons ekonomie.

 Dit sal ons in staat stel om 'n 
geïntegreerde en gekoördineer-
de rampbestuursprogram te 
bedryf en om vinnige en doel-
treffende nood-reaksiestelsels 
in plek te stel.

 Hierdie virus sal uiters ont-
wrigtend wees, en ons priori-
teit is om die gesondheid en 
welstand van alle Suid-Afri-
kaners te beskerm.

 Ons moet ook die onvermy-
delike ekonomiese nadraai 
aanpak. Ons moet 'n afname 
in uitvoere verwag, 'n daling 
in toeriste-aankomste en 'n 
ernstige impak op produksie 
en sakelewensvatbaarheid, 
sowel as werkskepping en die 
behoud van werk.

 Die Kabinet finaliseer tans 
'n omvattende pakket van 
ingrypings om die verwagte 
impak van COVID-19 op ons 
ekonomie te verminder. Dit 
word in oorleg met sake-, 
arbeids- en ander relevante 
instellings gedoen.

 Dit was Louis Pasteur wat 
gesê het dat rykdom die voor-
bereide gees bevoordeel.

 Suid-Afrika is voorbereid, en 
is reeds 'n geruime tyd voor-
bereid.

 Sedert die uitbreek van die 
virus aangemeld is, het ons op-
getree om maatreëls vir sifting 
en inperking in plek te stel.

 Ons nasionale reaksie is 
gedryf deur 'n inter-ministe-
riële komitee (IMK) onder die 
voorsitterskap en bekwame 
leiding van die Minister van 
Gesondheid, Dr Zweli Mkhize.

 Die manier waarop die IMK 
en die ondersteuningspanne 
op hierdie noodtoestand ge-
reageer het, is doeltreffend en 
gerusstellend, veral omdat dit 

help om die openbare paniek 
te onderdruk.

 Ek sal voorsitter wees van 
'n nasionale opdragraad om 
alle aspekte van ons nasionale 
reaksie te koördineer. 

Suid-Afrika het 'n positiewe 
prestasierekord in die bestuur 
van noodgevalle.

Ons het die kennis, die mid-
dele en die kundigheid. Ons 
wetenskaplikes en epidemioloë 
is wêreldklas.

 Ons het 'n reeks noodmaat-
reëls ingestel en sal finansie-
ring beskikbaar stel om die 
implementering daarvan te 
ondersteun.

 Dit sluit ’n reisverbod op 
besoekers uit lande met 'n hoë 
risiko in, sowel as verpligte 
toetsing, self-isolasie of kwa-
rantyn vir Suid-Afrikaanse 
burgers wat uit hierdie lande 
terugkeer; asook die verster-
king van waarneming, sifting 
en toetsing by die hawens van 
toetrede tot die Republiek.

 Sosiale distansiëring is van 
kritieke belang om die ver-
spreiding van COVID-19 te 
stuit.

 Byeenkomste van meer as 
100 mense is verbode en die 
massa-viering van nasionale 
dae word gekanselleer. Besoeke 
aan alle korrektiewe sentrums 
word onmiddellik vir 30 dae 

opgeskort. Nie-noodsaaklike 
internasionale reis vir rege-
ringsamptenare is verbied en 
nie-noodsaaklike reis binne die 
land word ontmoedig.

 Altesaam 35 binnelandse 
plekke van toetrede in die 
land en twee hawens sal gesluit 
wees. Skole sal ook vanaf 18 
Maart tot na die Paasnaweek 
gesluit wees. Ons sal binnekort 
maatreëls rakende universiteite 
en kolleges aankondig.

 Volgende maand is Paasfees, 
'n heilige tyd vir verskeie 
gelowe en 'n tyd waarin mas-
sa-dienste en -byeenkomste 
gewoonlik plaasvind. Die 
geloofsgemeenskap moet be-
sluite neem in dié verband in 
die belang van hul gemeentes 
se gesondheid en dié van die 
land as ’n geheel.

 Die beheer van higiëne moet 
in alle sektore versterk word.

 Elkeen van ons moet beheer 
neem oor ons eie veiligheid 
deur maatreëls soos om gereeld 
jou hande met seep te was of 
hand-ontsmetmiddels te ge-
bruik en jou neus en mond met 
'n snesie of elmboog te bedek 
wanneer jy hoes of nies.

 As deel van ons nasionale 
poging sal die Departement 
van Gesondheid voortgaan met 
'n intensiewe en deurlopende 
veldtog om bewustheid oor 
simptome, voorkoming, oor-
drag en infeksie te verhoog. 
Ek moedig alle Suid-Afrikaners 
aan om hulle te vergewis van 
die toepaslike voorkomende 
maatreëls.

 Hierdie maatreëls is soortge-
lyk aan dié in ander lande, en 
dit is belangrik dat ons almal 
verstaan dat dit nie ’n straf is 
nie, maar 'n kwessie van open-
bare veiligheid.

 Een van die grootste gevare 
op die oomblik is onkunde en 
verkeerde inligting.

 Ons moet ophou om vals 
en ongeverifieerde nuus te 
versprei, veral op sosiale me-
dia. Dit kan 'n reeds gespanne 
nasionale stemming vererger 
en die nasionale poging skade 
berokken.

Ons moet ook nie toegee aan 
die uitdrukking van voor-
oordeel wat ons gesien het in 
ander lande wat gerig is op 
burgers van lande waar die uit-
breek begin het of die huidige 
episentrum in Europa nie. Dit 
is duidelik dat die virus mense 
van alle nasionaliteite aantas. 

Laat ons diegene wat besmet 
is, sowel as dié wat uit hoërisi-
ko-lande teruggekeer het, met 
deernis behandel.

 Laat ons hulp verleen aan 
mense in nood en dié wat meer 
kwesbaar is, in plaas daarvan 
om hulle te vermy. Ons sal ge-
trou bly aan die waardes van 
verdraagsaamheid en respek 
wat ons as 'n volk definieer.

 Namens al die inwoners van 
Suid-Afrika bedank ek die span 
wat ons landgenote uit Wuhan, 
China, gerepatrieer het, asook 
die leierskap en mense van 
Limpopo wat help met die 
kwarantynproses.

 Dit is 'n moeilike tyd.
 En tog is dit in tye van  

teëspoed dat ons krag open-
baar word.

 Ons sal beslissend optree, 
met vasberadenheid en doelge-
rigtheid. Ons sal gesamentlik 
optree, want dit is die optrede 
van elke Suid-Afrikaner wat 
die sukses van ons pogings 
bepaal.

 Die Thuma Mina-oomblik is 
op ons, miskien soos nog nooit 
tevore nie.

 Dit sal ook verbygaan.
 Ons sal oorwin.
 Ons is Suid-Afrikaners.  v

VANAF DIE UNIEGEBOU

Saam kan ons die impak 
van COVID-19 beveg  
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DAAR IS NET EEN DING WAT JY MOET VERSTAAN OOR 
HOE COVID-19 KORONAVIRUS VERSPREI WORD

COVID-19
KORONAVIRUS* 
VERSPREI

 * Die koronavirus is deel van ’n groot familie van virusse wat     
respiratoriese infeksies kan veroorsaak; dit wissel 

 van ’n gewone verkoue tot ’n meer ernstige siekte, naamlik 
Ernstige Akute Respiratoriese Sindroom (SARS)

            Die virus word versprei wanneer druppeltjies hul weg vind na jou:

OË
NEUS

MOND

’N SIEK PERSOON GESONDE PERSOON

As jy iemand sien wat ooglopend hoes/nies/of siek is, kan jy besluit om:
1. Jou afstand te hou 

(0,5m tot 2m sal verhoed dat jy deur 
groter druppels aangesteek word.)

2. Vermy groot groepe mense

(mense wat die virus het toon soms geen simptome 
nie, maar kan nogtans die virus oordra.)

’n Siek persoon se speeksel kan soms op ander items oorgedra word, soos:

HANDE DEURE TOESTELLE REKENAARMUISE KOPPIES PENNE HANDRELINGS GEBRUIKSARTIKELS

As jy per ongeluk aan enige van hierdie items raak en dan aan jou gesig raak, jou oë vryf of 
aan jou geliefde se gesig vat, kan jy ook siek word.

“Cough”



WAS JOU HANDE  

GOEIE PERSOONLIKE HIGIËNE

BESOEK JOU DOKTER AS JY SIEK IS

Was jou hande deeglik met seep. 
Was ook die agterkant van jou hande, 
tussen jou vingers en onder jou naels. 
Was altyd jou hande met seep voor jy 
eet en nadat jy in openbare plekke was

Bedek jou mond met sneespapier 
wanneer jy hoes of nies. Moet nooit 
aan jou gesig raak met vuil hande nie. 
As jy aan jou gesig moet vat, was eers 
jou hande deeglik met seep.

Bakterieë kan oorgedra word na messe, 
vurke, lepels en strooitjies. Gebruik net 
skoon huishoudelike gebruiksartikels en 
moenie drankies deel nie. Was altyd jou 
hande voor jy eet.

Tipiese simptome sluit in hoes, 
loopneus, koors en kortasem. As jy 
enige van hierdie simptome ervaar, 
moet jy dadelik mediese aandag kry.

24HR NICD-BLITSLYN 0800 029 999
BLY WAAKSAAM EN PAS GOEIE PERSOONLIK HIGIËNE TOE.

Die situasie ontwikkel steeds; kry die jongste nuus daaroor op: www.health.gov.za en www.nicd.ac.za

Was van hier 
tot hier

MOENIE KOS EN GEBRUIKSARTIKELS DEEL NIE  

VIER VOORSORGMAATREËLS WAT KAN VERHOED

DAT JY SIEK WORD


