
Ek is ‘n virus en die ne�e 
van die Verkoue 

en die Griep Virus!

My naam is die Koronavirus



Ek hou daarvan 
om te reis

Ek spring van 
hand na hand 
om hallo te sê!



Het jy al van my gehoor?

En hoe laat dit jou voel as jy my 
naam hoor?

Ja Nee

Gemaklik Deurmekaar Bekommerd

Nuuskierig Bang Hartseer

Teken hoe jy voel hier



Ek kan verstaan hoe jy voel

Teken hoe jy voel hier

Ek voel ook 
partykeer so...



My naam is die Koronavirus

Soms word grootmense 
baie bang as hulle TV 
kyk of die nuus luister



Maar ek gaan nou self
 vir jou verduidelik 

Sodat jy mooi kan verstaan...

Koors



Wanneer ek kom kuier bring ek...

Hoes

Koors

Moeilike asemhaling



Maar ek bly nie lank by mense 
nie en amper almal word weer 

gesond...



Jy hoef nie bekommerd te 
wees nie, die grootmense 

wat na jou omsien sal 
mooi na jou kyk...



Daar is ‘n paar belangrike goed wat 
jy moet doen...

Was jou hande met seep en 
water terwyl jy “This little 
light of mine” sing. Jy hoef 
net die eerste versie te sing.

Onthou! Seep en water werk steeds 
die beste!

Maar daar is nie altyd water en 
seep naby nie. So vra vir 

Mamma of Pappa om vir jou ‘n 
alkohol gebaseerde watervrye 

seep te koop sodat jy jou hande 
gereeld kan was.
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Probeer om nie aan ander 
mense se hande te vat nie!

4
Moenie mense druk en soen nie!



As jy dit alles doen maak jy dit 
vir my baie moeilik om te kom 

kuier

Ek het ook gehoor die dokters werk 
hard daaraan om entstof teen my te 

kry wat beteken dat as ek kom 
kuier ek jou nie sal siek maak nie!



Die Einde

Hierdie materiaal is opgestel deur 
Manuala Molina van Mindheartkids 
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