
Hallo!
Ek is ’n splinternuwe virus, ’n nefie 
van griep en die gewone verkoue.

My naam is Coronavirus.

AFRIKAANS



Ek geniet dit so om 
rond te rits en om 
van een hand af 
op ’n ander hand 
te spring.

Wanneer ek so 
rondrits, kan ek in 
iemand se lyf spring en 
’n siekte veroorsaak wat COVID-19 
genoem word.



Ek rits rond in druppeltjies wat oral 
om jou uitsprei wanneer jy hoes, nies 
of praat. Dan beland ek op goed 
waaraan mense vat.

GEE MY VYF!

Het jy al van my gehoor?

JA NEE

Dit is hoe ek van persoon 
tot persoon spring.



Hoe voel jy as jy my naam hoor?

Ek verstaan hoe jy voel ... ek 
sou ook so gevoel het.

Dit kan help om jou gevoelens 
te deel met ’n grootmens wat 

jy vertrou.

ontspanne

nuuskierig angstig hartseer

deurmekaar bekommerd



Soms raak grootmense bekommerd 
as hulle die nuus lees, radio luister 
of op TV van my hoor.

BLAH, BLAH ... 

INPERKING ... MAAK DIE 

KURWE PLAT ... BLAH ... 

VLAK 4



Maar ek gaan myself mooi 
verduidelik sodat jy kan verstaan.

Ek kuier by enigiemand: ryk 
of arm, jonk of oud, swart of 

bruin of wit, in die stad, dorp of 
nedersetting ... vir my is dit een en 

dieselfde! 



Wanneer ek kom kuier, 
bring ek...

HOES
KOORS

MOEGHEID

z z z . . .

GESUKKEL 
OM ASEM TE 
HAAL (SOMS)



As ek by kinders kuier, 
word hulle nie so siek soos 
grootmense nie.

Ek bly nie lank 
by mense nie, 
en amper almal 
by wie ek kuier 
word weer 
gesond.

Net soos 
wanneer jy ’n 
skraap op jou 
knie kry en dit 
gesond word.

TOTSIENS



Moenie bekommerd 
wees nie! Ons regering 
en die grootmense wat 
vir jou sorg, doen alles wat 
hulle kan om jou veilig te hou. 

Dit is waarom hulle skole gesluit 
het en vir almal gesê het om ’n 
bietjie by die huis te bly.

Inperking keer dat ek by nog baie 
gesinne kan gaan kuier.

EK
KAN NIE 

INKOM NIE!



Jy kan help deur...
Jou hande gereeld 
met seep en water 
of handreiniger 
te was. Sing “Veels 
geluk, liewe 
maatjie” twee 
keer. Wanneer jy klaar 
gesing het, weet jy dis tyd om jou 
hande af te droog!

Vat jou gewone 
medisyne elke 
dag om  
gesond te bly.

Bly by 
die 
huis.

Bly 3 groot 
spronge weg 
van ander 
mense af – 
selfs van jou 
vriende af!

1 2
3



Hoes en nies in 
die buig van jou 
arm.

(Dit keer dat ek 
in die lug kan 
spring)

Moenie aan 
jou oë, mond 
of neus vat 
nie, veral nie 
met ongewaste 
hande nie.

Herinner die 
grootmens wat 
jy vertrou om 
hul mond met 
’n masker of 
serp toe te maak 
wanneer hulle 
uitgaan. Jy moet 
ook een 
dra as jy 
ouer as 
2 jaar is.



Jy kan meer inligting oor 
my kry by:

Aangepas vir Suid-Afrika deur Nacosa uit materiaal wat geskep is 
deur Manuela Molina Cruz, MindHeart. Instagram: @mindheart.

kids. 
Aangepas en gedruk met befondsing van die Amerikaanse volk 

deur PEPFAR en USAID.

sacoronavirus.co.za 

0800 029 999

TOTSIENS!


