
Vet ni vad Corona är?  
Kan ni berätta för mig? 

Vissa Coronavirus har andra färger. De vanliga är mest röda. 



Har man Coronavirus kan man inte ha en massa kompisar, för då kan man smitta

Om man får Corona får man gå till doktorn, så får de göra nånting. 

Jag såg Coronavirus på TikTok, han springde och en doktor får springa bakom. 

Jag har hört på min iPad att man kan dö. 

Handsprit har jag hemma som jag tar innan och efter maten så 
vi inte sprider Coronavirus. 

Jag tycker faktiskt att nästa gång jag träffar Coronavirus så ska jag ta sprit på den, så 
jag kan få träffa mina kompisar. För jag älskar mina kompisar. 

Den har prickar för den är farlig. Det ser ut som den är sjuk. 



Mästaren av Coronaviruset har nog spridit ut det till de andra. Han vågar inte åka till 
havet för då försvinner han. 

Det finns massa prickar runt Coronaviruset, det är det som är skillnaden. 
Det är prickarna som smittar. 

På natten om du sover och du har ett fönster eller en dörr öppen så kan det komma in. 

Det är en boll. Nä, det är en bakterie. En boll med många benar. 

En var sjuk och sen gick ut och då smittade andra, i hela landet. Och sen kom det till 
Sverige och nu är det i hela världen!

Coronavirus älskar inte sol!



Den kommer bakom dig! Och tar på en pojke eller en flicka. Och där kan du bli jättesjuk i 
halsen, i huvudet, i näsan, i magen, i benen, i hela kroppen. 

Om vi inte tvättar våra händer så kommer Corona. När vi har tvättat händerna så 
kommer Corona till Syrien. Om någon äter Corona där så blir de sjuka och dör. Sen 
flyttar Corona till ett annat land. 

Det är ett virus. Det är farligt.

Man ska inte älska Coronaviruset för 
då kan det komma. 

Nästa gång du ser ett Coronavirus så kan du 
springa. Coronavirus hinner inte ifatt. 


