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Можете ли да ни забележите, нас, Covid-19 (новия вирус)? Аха, всъщност сме толкова мънички, че сме невидими 
за очите ви.
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Електронният микроскоп обаче ще ни разкрие напълно. Вижте, имаме много шипове, наподобяващи 
корона по нашата повърхност. Наистина сме 
много опасни. Страх ли ви е?
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Добре си живеехме в 
телата на дивите животни.

Обаче някои хора обичат да ловуват и убиват 
дивите животни за храна. Ето как бяхме
пренесени от дивите животни в хората.
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Ние влизаме в човешките тела през техните очи, 
носове и уста, а след това атакуваме здравите клетки. 
Най-често срещаното място, където се установяваме, 
са дихателните пътища.

В резултат на нашите подли дела хората може да се 
заразят с пневмония. Симптомите са кашлица, треска, 
главоболие, изтощение, диария, задух и дори  
най-лошото – има риск от смърт.
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Няма да повярвате? Добре, просто слушайте…

Капчиците тръгнаха на 
път! Време е за пътуване!

Апчих… Апчих…

Апчих… Апчих…
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Капчиците и мръсните ръце могат да ни помогнат да 
изминем дълъг път до различни места като храна, мебели, 
играчки, бутони на асансьора, телефони и ключове...

Можем дори да летим във въздуха и да кацаме 
на котки, кучета и деца ...
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В стаята, автобуса, метрото и самолета... В затворено пространство, където има много хора, 
за нас е много по-лесно да се разпространяваме.
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Пеем възбудено:
„Ние сме вирусът!“
„Ние сме вирусът!“

Ще се скрием, където пожелаем: 
В устата, носовете и очите ви.
И ще пътуваме от едно тяло до друго...
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Ние сме свирепи и сме много.
Можем да разболеем много хора едновременно.
Можем да се развиваме и да се усъвършенстваме, 
за да станем още по-свирепи!
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Ние обаче имаме наши собствени страхове ...
Страх ни е от учените, лекарите и сестрите... 
те се борят срещу нас.
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Ако хората носят маски, ще ни попречат да се 
разпространяваме.

Освен това, хората си мият редовно ръцете и ни измиват.

Сгънете маската и след 
това я разпънете по ръба. 1. Разтъркайте ръцете си 

длан към длан, с пръсти 
събрани заедно.

2. Поставете дясната 
длан над гърба на лявата 
с преплетени пръсти и 
после обратно.

3. Разтъркайте длан към длан 
с преплетени пръсти.

4. Разтъркайте гърба на пръстите 
към противоположната длан, с 
преплетени пръсти.

5. Въртеливо триене на левия 
палец, захванат в дясната длан 
и после обратно.

6. Въртеливо триене, назад и напред 
със стиснат пръст на дясната ръка в 
лявата длан и обратно.

7. Разтриване на китката с 
противоположната ръка и 
обратно.

Натиснете лентата на носа, 
за да може маската да 
прилепне напълно.

Поемете си дълбоко въздух. Ако 
маската се движи с дишането ви, 
това означава, че сте я носили 
добре прилепнала.

Не докосвайте външната повърхност на маската, докато я сваляте.

Сложете маската, така че 
да покрие плътно целия 
ви нос и вашата брадичка.
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Освен това хората пръскат с алкохол и дезинфектант, 
които унищожават всички нас.

Страхуваме се и от хората, които се хранят 
правилно и спят редовно, за да се поддържат 
здрави и да са достатъчно силни...
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Е, добре, добре, ако хората не ядат диви животни 
и ако всеки развие добри хигиенни навици...

Скъпи малки приятели, 
знаете ли сега отговора?

Какво бихте могли да направите, 
за да не се заразите с Covid-19?

Тогава няма да 

имаме друг изход, 

освен да бягаме ... 
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Разпространява се безплатно!
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