
BAJKA O WIRUSIE, KTÓRY NOSIŁ KORONĘ.................. 

 

Było sobie królestwo, które można było zobaczyć jedynie pod mikroskopem. 

Mieszkało tam mnóstwo rodzin małych, zjadliwych wirusów, które powodowały różnorodne 

choroby. 

Jedne wyglądały jak malutkie poskręcane robaczki albo bryłki z wypustkami, inne jak śmieszne, 

pstrokate pałeczki, a jeszcze inne przypominały pajączki. Pozornie były nie groźne.....ale..... 

Wszystkie rodziny były bardzo aktywne i ruchliwe. 

Starały się zarazić jak najwięcej innych organizmów. Przechwalały się między sobą, czego złego 

dokonały. 

– ja sprawiłem, że Jasia bardzo bolała głowa i wymiotował 

– ja wywołałem wysypkę na ciele Zosi....tak ją swędziała i bolała, że Zosia płakała....zaśmiał 

się inny wirus 

– a ja wyruszyłem w podróż po całym świecie i podróżuję bez przeszkód jak 

turysta...pochwalił się malutki wirusek..... 

W końcu rodziny wirusów zaczęły się nudzić. Wszystko już było.........przyszcze, bóle mięśni, katar, 

grypa................ 

Zwołały więc wielkie zebranie. Postanowiły stworzyć najgorszego wirusa na świecie. Miał być tak 

groźny, żeby każdy się jego bał. 

W ogromnym garze zebrały wszystkie okropne, śmiertelnie trujące składniki. Zaczęły mieszać i 

podgrzewać.................Powstał wtedy obrzydliwy, zabójczy twór, jakiego jeszcze nigdy nie 

widziały...Same nawet się przestraszyły......takie to było straszne..... 

Wypuściły wirusa z gara i pozwoliły mu ruszyć w świat, aby odszukał kogoś, kogo mógłby 

zaatakować. Nikt nie wie wiedział, co będzie dalej................ 

Niebawem napotkał on człowieka, który wcale się nie mył....czyli nie przestrzegał zasad 

higieny...napewno też nie mył rąk...... 

Wirus szybko dostał się do organizmu człowieka. Rozpoczął wyniszczającą chorobę, czyli 

gorączkę, bóle, duszący kaszel i ogólne osłabienie. 

Człowiek chorował, nosił w sobie wirusa i zarażał innych ludzi. 

Ponieważ wirus był strasznie zjadliwy i niebezpieczny, jakiego jeszcze do tej pory nikt nie 

znał.......nazwali go koronawirusem. 

 Jego siła i działanie było bardzo silne i dotychczas nieznane. 

Chorych było coraz więcej, a niebezpieczeństwo rosło. Wszyscy masowo zapadali na tę chorobę. 

Szpitale były przepełnione chorymi pacjentami, potrzebującymi opieki lekarzy i pielęgniarek. 

Nikt nie wiedział, jak poradzić sobie z atakiem pandemii. 

Mądrzy ludzie obserwowali nową chorobę i zauważyli, że najskuteczniej działa przestrzeganie i 

utrzymywanie czystości oraz noszenie maseczek na twarzy. 

Zaleceniem również stało się zakrywanie ust rękawem / łokciem / podczas kaszlu i kichania. 

Ale nie wszyscy przestrzegali zaleceń. Gromadzili się w grupy, co było niebezpieczne i nie 

zakładali maseczek. Dlatego nadal roznosili wirusa. 

Natomiast zdrowi ludzie postanowili się odizolować, schować w domach............czystych, 

wietrzonych, pachnących mydłem i płynami higienicznymi. 

Król wirusów nie mógł skutecznie atakować zabezpieczonych ludzi. 

Schował się gdzieś głęboko, ale nie zniknął całkowicie......pamiętajcie....on siedzi przyczajony.... 

 

jola zagroda 


