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Sme vírusy Covid-19 (nový koronavírus), 
nájdeš nás na obrázku?

Vidíš, sme také maličké, že nás voľným okom 
vôbec nie je vidieť.



Elektrónový mikroskop 
nás však odhalí.

Pozri, aké ostne máme na povrchu! 
Vyzerajú ako koruna. 



Spokojne sme si žili 
v telách živočíchov 
v divočine.

Lenže niektorí ľudia lovia a zabíjajú divé 
zvieratá pre potravu. Tak sa nám podarilo 
preniesť sa zo zvierat na ľudí.



Dostali sme sa do ľudského tela cez oči, nos
a ústa a začali sme napádať zdravé bunky. 
Najčastejšie sa usadíme v dýchacej sústave.

Následkom našich zákerných skutkov môžu 
ľudia  ochorieť na zápal pľúc. Začnú kašľať, 
majú horúčku, bolí ich hlava, sú zoslabnutí, 
majú hnačku, ťažko sa im dýcha a dokonca 
môžu aj zomrieť.



Neveríš? Len počúvaj!

Výborne, 
máme tu kvapôčky!
Môžeme cestovať!

Heš! Heš!

Hap-čííí!    Hap-číííí!



Kvapôčky a špinavé ruky nás môžu preniesť 
ďaleko na rôzne miesta, ako sú jedlo, nábytok, 
hračky, tlačidlá vo výťahoch, telefóny alebo 
kľúče...

Dokážeme sa vznášať vo vzduchu a pristaneme 
na domácich zvieratkách či deťoch...



V izbe, autobuse, električke alebo lietadle... Oveľa ľahšie sa vieme šíriť v uzavretom 
priestore, kde sa tlačí veľa ľudí.



Nadšene si spievame: 
„My sme vírusy!”
„My sme vírusy!”

Skryjeme sa, kde len chceme: 
v ústach, nose a očiach.
A skočíme z jedného človeka na ďalšieho…



Sme divoké a silné.

Dokážeme nakaziť veľa ľudí naraz. 
Môžeme sa vyvíjať a zdokonaľovať, 
aby sme boli ešte silnejšie!



Niečoho sa však bojíme…
Vedci, lekári a sestričky… 
všetci sa proti nám snažia bojovať.



A ľudia nosia rúška, ktoré nám bránia šíriť sa.

1. Zlož rúško na polovicu 
a natiahni ho pozdĺž okraja.

2. Nasaď si rúško tak, aby ti 
tesne zakrývalo nos aj bradu.

3. Upevni si ho okolo nosa, 
aby dobre priliehalo.

4. Zhlboka sa nadýchni. Ak 
sa rúško pri nádychu pohne, 
znamená to, že ho máš tesne.

5. Keď si rúško dávaš dole, nedotýkaj sa vonkajšieho povrchu.

Okrem toho si ľudia pravidelne umývajú ruky,
a tým nás spláchnu.

1. Šúchajte si ruky o seba 
so zatvorenými dlaňami.

2. Potom s prepletenými 
prstami namydlite pravou 
dlaňou chrbát ľavej ruky 
a naopak.

3. Dlaň o dlaň, 
s prepletenými prstami.

4. Rotáciou šúchajte 
ľavý palec pravou dlaňou 
a naopak.

5. Chrbty prstov o protiľahlú 
dlaň, s prepletenými prstami.

6. Rotáciou šúchajte 
dopredu a dozadu pravé 
prsty o ľavú dlaň a naopak.

7. Umyte pravé zápästie 
ľavou dlaňou a naopak.



Všetko umývajú alkoholom a dezinfekčným 
sprejom, ktorý nás ničí.

Takisto sa bojíme, keď majú ľudia zdravú 
výživu a dobrý spánok, pretože sú potom 
zdraví a silní...



Takže, ak si budú ľudia a deti pravidelne umývať 
ruky, vetrať, nosiť rúška a chodiť menej von (alebo 
aspoň tam, kde ich nie je veľa naraz), prestaneme 
sa šíriť a dokonca aj úplne odídeme. 
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