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Ce trebuie să știi
despre 

... pe înțelesul copiilor.



Este un cuvânt pe care poate

l-ai auzit la școală, online sau la TV.

Hapciu
Hapciu

Ce???

Uhhh ...ar putea avea...

Dar stai puțin, ce este aia???

Coronavirus este un virus

descoperit recent. Aceasta provoacă

 o boală numită COVID-19.

În anumite părți ale lumii
a îmbolnăvit foarte multe persoane.

Date despre Coronavirus

“Corona” este cuvântul

latin pentru Coroană

Sub microscop acest 

virus arată ca o 

coroană cu niște

țepi care se termină 

în mici
bule.
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Simptomele sunt similare cu ale

unei gripe (probabil că ai avut 

la un moment dat!)

Uff...arzi!

Ăăăă

  Ăăă

   Ă

Huuh

Gât uscat Febră Greutate la

respirat

În general nu sunt multe cazuri

de îmbolnăvire la copii. Dar, dacă totuși

se întâmplă, tinde să fie o formă 

Ușor 
înseamnă nu
foarte puternic!!!

Cum de exemplu Mild Salsa
este cel mai

picant!
puțin 

Eu prefer
SPICY SALSA!
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Cei mai mulți oameni care s-au 

îmbolnăvit de Coronavirus au avut doar 

o formă ușoară.

foarte ușoară.



Oamenii mai bătrâni,

sau cei care au și alte

probleme de sănătate,

sunt mai predispuși 

să se îmbolnăvească de 

Coronavirus.
Dar ce se 

va întâmpla cu

Mami și Tati

Buni și Bunicul

și Unchiul și 

Mătușa!!!

Deci Doamna Doctor 

testului?
care este rezultatul

Ești 

Dacă cumva

recunosc simptomele

s-ar putea să aibă 

Coronavirus, în acest caz

trebuie să contacteze imediat doctorul și

să ceară ajutor.

Până la acest moment, în România

nu sunt multe cazuri de Coronavirus.

Echipele medicale și autoritățiile din toată lumea

urmăresc evoluția virusului și fac tot posibilul să

oprească răspândirea.

Hai să găsim acest Coronavirus!!!

...Și să-l

OPRIM!!!

Virusul 

undeva în 

lume...
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Dacă este ceva confuz sau dacă 

te îngrijorează ceva, liniștit, întreabă pe

cineva în care 

ai ÎNCREDERE.

Unchiule! VĂD MULTE

PERSOANE PURTÂND

MASCĂ, asta înseamnă

că au CORONAVIRUS?

Nu.
Poate că încearcă să nu se 
îmbolnăvească sau poate suferă 
de alte afecțiuni!

DAR prietenul 
de la școală 
mi-a spus -

Nu asculta prietenul!

PE MINE.
ASCULTĂ-MĂ 

Sunt câteva lucruri foarte simple ce 
poți face să te protejezi, la fel și familia
și prietenii tăi.  

SPALĂ-TE PE MÂINI DES!

Folosește săpun
și apă

Spală-te pentru cel
puțin 20 secunde, 
cam cât durează să
numeri până la 40 
cu voce tare.

Spală-ți mâinile
după ce ai fost la baie
sau în locuri publice
(autobuz, parc sau 
școală, de exemplu)

Înainte să te speli pe mâini nu îți atinge:
nasul, ochi și gura.
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Mai înceeet!
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      și 40!
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      Se crede că 
Coronavirusul se 

transmite prin picăturile

mici  de lichid eliminate 

prin tuse sau strănut

       Strănutând în cot, 

poți preveni ca virușii

să ajungă în aer și pe

mâinile tale.

H

Acestea sunt

picăturile cu 

viruși
De asta

ar trebui 

să-ți acoperi 

gura la strănut!

EVITĂ CU ORICE PREȚ SĂ-ȚI 
ATINGI FAȚA

Nu te scobi în
nas, nu-ți atinge
gura și nu-ți freca 
ochii.

Pe aici intră 
virușii în corpul
nostru!!!

DAR NU 
POT SĂ 
REZIST
!!!

Off..., în cazul acesta

poți să faci, însă folosește 

o batistă și arunc-o imediat!

ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ 
ÎNȚELEGI CĂ ACEST TIP DE VIRUS

POATE AFECTA PE 

ORICINE.
Nu contează de unde sau din ce

țară ești.
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STRĂNUTĂ ÎN COT



Pentru că cineva arată diferit sau vorbește
în altă limbă nu înseamnă că are șanse 
mai mari să se înbolnăvească de 
Coronavirus sau să transmită!

ȘI NU UITA!!!

Sunt foarte mulți oameni,
care lucrează să te protejeze.

Ai încredere în ei!

Doctori Profesori

Familia
Ajutoare

de tot felul

Dar serios...
TE ROG,  spală mâinile cu săpun!
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