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Pogovor z otroci o trenutnih izrednih razmerah lahko marsikomu predstavlja izziv. Morda nas bo zamikalo, da bi si v njihovo
dobro kaj izmislili ali preprosto prekrili. Vendar se ne glede na
naše poskuse ne bomo mogli izogniti temu, da bi informacije
do njih prihajale iz drugih virov. Novice, ki jih slišijo, so pogosto
zastrašujoče. Posebej tiste o potencialnih nevarnostih in smrti.
Naši otroci se že zavedajo, da gre za izjemne okoliščine in da se
bodo morali sprijazniti z določenimi novimi pogoji življenja.
Zato smo za vaše otroke pripravili strip, s katerim si lahko pomagate razložiti to temo na njim primeren način. Vzemite si nekaj
časa in se mirno pogovorite z njimi o trenutnih razmerah. Strip
lahko natisnete in ga preberete skupaj z otroci. Lahko tudi pobarvajo sličice, jih izrežejo, in se igrajo z njimi med pripovedovanjem zgodbe.

Novi koronavirus se je prvič pojavil na Kitajskem. Na tržnici med umazanijo
in živalmi so se imeli tako dobro, da so rastli in postali dovolj močni, da
skačejo z živali na ljudi.

O koronavirusu trenutno še ne vemo prav veliko. Tako kot tudi ne poznamo
nekaterih drugih mikrobov, zaradi katerih ljudje včasih zbolijo. Kar vemo je,
da zelo radi skačejo iz osebe na osebo.

Ko se to zgodi, lahko ti ljudje zbolijo. Včasih morajo ljudje več dni ležati
v postelji. Nekateri doma, nekateri pa celo v bolnišnici. Koronavirus je zvit,
ker se ne pokaže takoj, ko skoči na nekoga. To mu pomaga, da se širi med
ljudmi, ne da bi vedeli.

Koronavirus potuje s kapljicami, ki se razpršijo po zraku, ko bolni kašljajo
ali kihajo. Drobne kapljice, polne koronavirusa, se ujamejo na naše roke ali
predmete okoli nas. Če se ne bomo zaščitili, bodo koronavirusi skakali še
naprej iz osebe na osebo in nas vse okužili.

Na srečo smo se že naučili, kako se lahko zaščitimo pred koronavirusi.
Ljudje so začeli nositi maske za obraz, vsi si redno umivamo roke in ne
dajemo prstov v usta. Ne dotikamo se oči ali nosu, sadje in zelenjavo
temeljito operemo, preden jemo.

Če bomo vsi to delali – tako otroci kot odrasli – bomo zaščitili sebe in
druge. Tako se bodo koronavirusi morali odpovedati skakanju. Da bi bilo
koronavirusom še težje skakati, bomo nekaj časa preživeli doma. Izven
dosega njegovih skokov. Zato bodo vse šibkejši in šibkejši, dokler se ne
odločijo, da okuževanje ljudi ni zabavno. Dolgčas jim bo in morali bodo oditi.

V tem boju lahko vsi pomagamo! Zdaj vemo, kako se znebiti koronavirusa.
Seveda nam je dolgčas samo sedeti doma. Ne moremo obiskovati svojih
prijateljev, iti ven ali skupaj v kino. Vemo pa, da je za vsak boj potreben
čas. Če bomo počakali dovolj dolgo, bomo premagali koronavirus!

