
 

коронавирусът, обяснен за деца 

Вирусът е нещо, което не се вижда с 

просто око. Той се размножава, когато попадне 

в човешкото тяло.  

той влиза оттук… 

… и се скрива ето 

тук! 

Толкова е малък, че може да се 

види само през електронен 

микроскоп. Представи си само… 

Я, че е 

хубаво тук! 

    Топло, 

влажно… 

 

Вирусът Коко се е появил за пръв път в Китай 

преди Коледата на 2019 година и никак не е 

симпатичен. 

Хората, които го прихващат, често са 

изморени, имат висока температура, 

кашлят и може да им е трудно да дишат. 

биип! 

АПЧИХ! 

Кхъ- 
кхъ ! 

Този вирус се предава между хората при близък 

контакт с болен човек или със слюнката му. 

Властите в Китай са взели мерки, за да се 

опитат да предотвратят разпространението на 

вируса, но пътуванията на хората до други 

държави са му помогнали да достигне до почти 

всички части на света.    

Хе-хе-хе! 

 

Идвам!  

Китай 

 

Тук 

Там 

 

И там 
Тук 

И там 

Тук също 

 

      И тук 

Тук 

И там... 

И там също 

Тук 

На свой ред, тези страни също са наложили правила, 

за да забавят разпространението на вируса… 

Не, бабо, без 

целувки!    

Спазвай 

дистанция! 

 

1, 2, 3...         

… 30! 

 

Поне 1 метър 

АПЧИХ! 



 

… и се опитват да открият ваксина, която да 

може по-скоро да предпази всички. 

Спазвайки мерките, ти също пречиш на 

вируса Коко и неговите зли приятели да се 

разпространят. Това е много важно, защото 

дори и по-голямата част от хората, които 

прихващат вируса, да оздравяват 

безпроблемно, 

…други са по-уязвими и може да имат 

сериозни проблеми. Освен това ако прекалено 

много хора се разболеят едновременно, 

лекарите и болниците ще имат твърде много 

работа. 

Сега разбираш защо някои места са 

затворени, защо някои занимания не се 

провеждат вече и защо някои родители не 

ходят на работа. 

Училище 

Специалистите смятат, че броят на болните 

намалява, когато хората избягват контакт 

един с друг. 

Здравей,       

пиленце! 

 

Здрасти, бабо! 

Познай какво 

направих! 

 

Е, да, със сигурност е досадно, но да не губим 

надежда! Благодарение на усилията на всички 

и най-вече на онези, които се грижат за 

болните, ще унищожим Коко и неговата банда 

от вируси… 

… и всичко ще си бъде както преди! 


