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*Adreçades a infants de 6 a 12 anys. 

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria



El coronavirus és un microorganisme molt petit.  Sabem que té forma de
bola i que té unes punxes al voltant que fan que sembli que porta corona. 
 
Com d'altres virus, el coronavirus pot entrar dins el nostre cos i fer que
ens posem malalts i malaltes. 
 

Com t'imagines
el coronavirus?

Què és?



El  coronavirus  provoca una malaltia que s'assembla una mica a la
grip. Les persones que l'agafen poden tenir febre, tos, mal de coll i
malestar. Hi ha persones a qui també els pot costar respirar. Si això
passa, a vegades han d'ingressar en un hospital.
 
A hores d'ara, el coronavirus, s'ha escampat entre persones de molts
països arreu del món i per això parlem de pandèmia.
 

Mirant els termòmetres, sabries dir quina d'aquestes
tres persones té febre?

Què fa?
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Recorda          Si algú es troba malament, cal trucar al 061.
      Si necessites ajuda urgent, truca al 112.

 



En els nens i les nenes el coronavirus no sol donar gaires problemes.
Però les persones grans o que ja tenien altres malalties sí que poden
arribar a posar-se molt malaltes.  
 
Com que molta gent pot agafar el coronavirus al mateix temps, els
hospitals poden quedar plens i no tenir prou llits per a tothom que
necessiti ingressar. 
 
Per tot plegat, hem de quedar-nos a casa (el que s'anomena
confinament) i prendre algunes mesures. 
 

Com hem de tossir i esternudar?
 
a) Posant-nos el braç el davant 
de la boca (per la part del colze)
b) Tapant-nos la boca amb 
les dues mans
c) Mirant enlaire

Podem anar a veure els avis, 
aquests dies?
 
a) Els podem anar a veure quan vulguem 
b) No podem anar-los a veure ni parlar-hi
c) No les podem anar a veure però
podem trucar-los i parlar-hi tant com
vulguem

Saps quines mesures són les més importants? 
A veure si saps la resposta correcta:

Per què és perillós?

Quanta estona ha de durar 
un bon rentat de mans?
 
a) 10 segons
b) 20 segons
c) 5 minuts

Quina distància han de
mantenir les persones que
surten al carrer?
 
a) 2 pams
b) 2 metres
c) 5 metres



Des que va aparèixer el coronavirus, els investigadors i les
investigadores treballen en diferents estudis per combatre´l. Per una
banda, cal veure quins tractaments poden funcionar en aquelles persones
que es posen més malaltes. Per l'altra, s'està buscant una vacuna que
ens permeti estar més preparats/-des per fer-hi front. 
 

Troba en aquesta sopa de lletres aquestes paraules
relacionades amb el coronavirus:

Què s'està fent?

CONFINAMENT
FEBRE
VACUNA
VIRUS
INVESTIGAR
MESURES
PANDÈMIA
HOSPITAL
TRACTAMENT
MANS
 
 
 
 



Col·laborar amb les feines de casa (parar taula, fer-nos el llit,...)
Fer les tasques que ens proposin des de l'escola
Fer una mica d'exercici (ballant, pujant escales...)
Jugar a jocs de taula
Llegir llibres, còmics...

El coronavirus ens obligarà a quedar-nos a casa durant un temps. És
important que ens organitzem i que trobem estones per a tot. Durant
aquests dies hem de procurar:
 

 
 
 Digues 3 coses que t'agradaria fer aquests dies que

estaràs a casa:

Què podem fer?


