, o vírus
O coronavírus
explicado às crianças
Um vírus é um germe invisível a olho
nu, que se multiplica ao entrar no corpo
das pessoas. E ele é tão pequeninho que só
pode ser visto pelo microscópio eletrônico!
Imagine só...

As autoridades da China fizeram várias
coisas para evitar que o vírus se
espalhasse, mas a circulação de pessoas
entre os países permitiu que ele viajasse e
entrasse na maior parte desses lugares.

...e se esconde ali.

Ali

Aqui

Ele entra por aqui...

Ali
também

Vai dizer
que aqui não
é legal?

Aqui
Aqui
Estou
chegando!

Coco, o vírus, apareceu pela primeira vez
na China, um pouco antes do Natal, e ele
não é muito divertido.

Aqui

Aqui

Lá

Ali

Agora, cada um desses países tem colocado
em prática regras para diminuir o avanço
do vírus...

Texto

As pessoas que pegam esse vírus ficam
cansadas, com febre, tossem e têm
dificuldade para respirar.

Esse vírus se transmite pelo contato
próximo com uma pessoa doente ou com
sua saliva.

Tradução: Raquel Fonte

...e tentam encontrar uma vacina que
possa proteger todo mundo o quanto
antes.

Agora, você com certeza entende por que
a sua escola está fechada, por que você
não pode sair para fazer aquilo de que
tanto gosta e por que alguns pais não
vão mais para o trabalho...

ESCOLA

E assim, se um número muito grande de
pessoas ficar doente ao mesmo tempo, os
médicos e os hospitais não vão aguentar
a quantidade de trabalho!

...os especialistas acreditam que a
melhor maneira de reduzir o número de
doentes é evitando que as pessoas
estejam em contato umas com as outras!
Oi, minha
querida!

Oi, vovó!
Adivinha o
que eu fiz?

Então, tenha paciência e não se preocupe.
Graças aos nossos esforços e de todos
aqueles que cuidam dos doentes,
venceremos Coco, o vírus, e sua gangue,
e tudo voltará a ser como antes!

Texto

Ao seguir as instruções dos adultos,
você também ajuda a prevenir que Coco,
o vírus, e seus comparsas se
multipliquem. Isso é muito importante,
porque, mesmo que a maioria das
pessoas que pegam a doença fique curada
rapidamente, outras pessoas são mais
frágeis e podem ter problemas graves.

Tradução: Raquel Fonte

