
8 corona-tips
VOOR MENSEN DIE DRUGS GEBRUIKEN

1. BESCHERM JEZELF, 

BESCHERM EEN ANDER

7. HAAL GENOEG 
MATERIAAL IN HUIS

6. MAAK EEN NOODPLAN

2. WAS BIJ ELK CONTACT
JE HANDEN

3. REINIG ELKE NIEUWE
VERPAKKING

8. OVERLEG ALTERNATIEVEN

4. BEREID JE EIGEN 
DRUGS

5. DEEL JE 
PARAFERNALIA NIET

Mensen met een verlaag-
de immuniteit (zoals hiv), 
longaandoeningen (zoals 
COPD) of andere gezond-
heidsproblemen lopen een 
hoger risico om ernstig ziek 
te worden van corona. La-
ten we elkaar beschermen 
door onszelf te bescher-
men. 

Zorg dat je voor ten min-
ste 3-4 weken gebruiksma-
terialen in huis hebt. 

Je vaste dealer kan ziek 
worden. Dus bereid je 
voor op een ongewens-
te detox.  Vooral als je 
downers zoals opiaten 
of GHB gebruikt. Heb je 
medicatie in huis? Weet je 
waar je naartoe kunt voor 
hulp? Heb je een back-up 
dealer? 

Was je handen tenminste 
20 seconden met zeep en 
warm water direct nadat 
je in contact bent geweest 
met anderen. Dus ook als 
je alleen geld of drugs hebt 
aangeraakt. Droog handen 
met papieren handdoekjes, 
of in ieder geval een scho-
ne handdoek.

Maak de verpakkingen van 
je drugs schoon met mini-
maal 60% alcohol, nadat 
je ze van je dealer hebt 
gekregen. Het virus kan 
namelijk tot dagen in leven 
blijven op oppervlakten

Ga niet naar je gebruiks-
ruimte, inloop, methadon-
verstrekking of andere 
hulpverlening als je coro-
na symptomen hebt. Bel 
eerst om de alternatieven 
te bespreken.

Raak niemands gebruiks-
materialen of drugs aan en 
laat ook niemand die van 
jou aanraken. Reinig het 
oppervlak waar de drugs 
op ligt (bijvoorbeeld een 
tafel) eerst met minimaal 
60% alcohol. 

Geen pijp, vape, joint, 
snuifbuis of spuitmateri-
alen, ook niet het 
gesteriliseerde water. 

* Deze tips zijn gebaseerd op 
die van INPUD, het internatio-
nale netwerk van mensen die 
drugs gebruiken. Zie de oor-
spronkelijke tips op:
www.inpud.net


