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Zuzia w czasie pandemii



Drogie Dzieci! Drodzy Rodzice!

Zuzia przeżywa teraz to samo, co wiele dzieci na całym świecie:  
nie może chodzić do przedszkola, nie wolno jej spotykać się  
z koleżankami i kolegami ani bawić się z nimi na placach zabaw.  
Nie odwiedza babci i dziadka. Nie może przytulać się do cioć  
i wujków. Musi często myć ręce. W tym roku nie pojedzie też na 
zwyczajne wakacje. To wszystko jest bardzo nietypowe i wcale  
jej się nie podoba. 

Czas w domu można jednak wykorzystać wspólnie z rodziną: upiec  
coś razem, majsterkować, gotować, dużo się bawić, na parapecie 
lub balkonie założyć własny ogródek, tańczyć i gimnastykować się.  
Takie pomysły sprawiają frajdę nawet wtedy, kiedy nie wolno 
wychodzić na zewnątrz. Dzięki Internetowi i telefonom można 
porozmawiać ze wszystkimi osobami, które się lubi. A gdyby tak 
napisać list lub coś narysować? 

Razem przetrwamy ten trudny czas. Mam nadzieję, że Zuzi uda się 
Wam w tym pomóc.

Liane Schneider



Dlaczego nie jest już tak, jak kiedyś?

Zuzia się dziwi, że w tym roku wszystko wygląda inaczej niż zwykle. Przedszkole 
jest zamknięte. Ludzie noszą maseczki i dbają o to, żeby nie podchodzić zbyt blisko 
siebie. W tym roku nie będzie ani wiosennego jarmarku, ani wyjazdu na wakacje. 
Co się stało?



Co to właściwie jest wirus?

Tata rozmawia o tym z Zuzią. Nagle na świecie pojawił się wirus, który nazywa się 
koronawirus i wywołuje nową chorobę. Ta choroba najczęściej nie jest groźna dla 
dzieci, ale zagraża ludziom, którzy już na coś chorują albo są w starszym wieku.  
Te osoby muszą jechać do szpitala. Część  
z nich nawet umiera, ponieważ na tę nową 
chorobę nie ma jeszcze lekarstwa. Jest bar- 
dzo zaraźliwa, więc wszyscy muszą się chro- 
nić i uważać, żeby się nie rozprzestrzeniła. 



Zuzia mówi, że na jej przytulance nie widać żadnych wirusów.
 — Wirusy są naprawdę maleńkie — wyjaśnia tata. — Nie widać ich gołym okiem,  
a tylko pod mikroskopem. Mimo to koronawirusy mogą bardzo zaszkodzić człowie-
kowi, jeśli znajdą się w całym jego ciele i zaczną się tam mnożyć. Ponieważ szybko 
się nimi zarażamy, choroba gwałtownie rozprzestrzenia się po całym świecie. Taką 
sytuację nazywamy pandemią.

Nowa choroba roznosi się za 
pośrednictwem kropelek, które 
podczas kaszlu, mówienia albo 
śpiewu wydobywają się z ust 
zarażonej osoby. Może to się też 
stać przez nos podczas kicha-
nia. W ten sposób koronawirus 
przedostaje się z jednego czło-
wieka na drugiego.

Na szczęście misie nie zarażają 
się koronawirusem.


