
 

Coronavirus uitgelegd aan kinderen 

 

het virus 

Een virus is een piepklein beestje dat je met je ogen 
niet kunt zien, dat zich snel vermenigvuldigt en in je 
lichaam terecht kan komen. Het is zo klein dat je het 
zelfs met een microscoop niet kunt zien, kun je je dat 
voorstellen..? 

 

De mensen in China hebben geprobeerd Coco het 
virus tegen te houden maar omdat er zoveel mensen 
reizen kon Coco ook meereizen naar bijna alle landen 
in de wereld. 

Coco verspreidt zich tussen mensen die ziek zijn of 
verkouden, via kleine druppeltjes als je hoest of niest. 

Mensen die Coco het virus krijgen zijn vaak moe, 
hebben koorts, hoesten veel en kunnen moeilijk 
ademhalen. 

Nu moeten deze landen regels maken om Coco zich 
niet te snel te laten verspreiden… 

Coco het virus werd net voor Kerstmis, als eerste in 
China ontdekt en Coco is echt niet leuk… 



 

Mensen die er verstand van hebben, werken heel hard 
om een medicijn te vinden dat iedereen beschermt 
tegen Coco.   

En als er teveel mensen tegelijk ziek worden, hebben 
de dokters in het ziekenhuis het veel te druk om goed 
voor iedereen te kunnen zorgen! 

Als je goed luistert naar de regels van grote mensen, 
help je voorkomen dat Coco en zijn vriendjes zich 
kunnen verspreiden. Dit is heel belangrijk want, 
hoewel de meeste mensen die ziek worden door 
Coco, snel beter worden, kan het virus voor oudere 
mensen of mensen die al ziek waren, heel gevaarlijk 
zijn. 

Die mensen die er verstand van hebben, denken dat, 
als iedereen minder contact heeft met elkaar, er 
minder mensen ziek worden. 

Je zult nu wel begrijpen waarom de school dicht is, 
waarom je niet zoveel naar buiten mag om te gaan 
voetballen of hockeyen en waarom veel papa's en 
mama's niet naar hun werk gaan… 

Dus, heb geduld en maak je geen zorgen! Als iedereen 
zijn best doet en goed luistert, kunnen de doktors en 
verpleegsters goed zorgen voor iedereen die ziek is.  
Dan zullen Coco het virus en zijn vriendjes snel weer 
verdwijnen en wordt alles weer zoals het was!   


