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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

„A kíváncsiság jobban le fogja győzni a 
félelmet, mint a bátorság.”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Ez a történet egy távoli városban kezdődik, a 
Kék folyó partján elterülő kínai városban, 
Vuhanban.
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

Egy Li Wenliang nevű orvos élt ebben a városban. Ő volt 
az első, aki felfedezte, hogy valami furcsaság volt a 
súlyos influenzában megbetegedő betegekkel.
A felfedezés nagyon kíváncsivá tette, ezért tanulmányozni 
és gyűjteni kezdte az adatokat.
Egy kis idővel később, úgy döntött, hogy egy 
figyelmeztetést küld ki arról, hogy egy új betegség 
kezdett elterjedni.
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

Az orvosok és tudósok azonnal munkához láttak, és 
megtalálták a bűnöst!

Egy annyira kicsi mikroba volt, ami a tüdő legkisebb 
részét is el tudta érni.

Elnevezték Sars-CoV-2-nek, vagy egyszerűbben 
„Koronavírusnak”.
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

Olyan kicsi, hogy több mint 350.000 ilyen vírus megélhet 
egy tű hegyén. Az majdnem annyi, mint Pécs és Debrecen 
lakossága együtt.

Milyen kicsi a Koronavírus?
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

Egy tüsszentés elég ahhoz, hogy akár 2 méterre eljusson.
Így terjedt el olyan gyorsan, és jutott el hozzánk és sok 
más országba.

Nemcsak kicsi a Koronavírus, hanem ragadós és sportos 
is!
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

A rádió, TV, újságok és a felnőttek mást sem 
csinálnak, mint beszélnek róla.
Még az iskolákat is bezárták miatta.

A Koronavírus nagyon hamar vált ismertté nálunk.
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

Szomorú, hogy nem tudsz találkozni a barátaiddal. De 
fontos, hogy most ne találkozzatok, mert egy tüsszentés, 
egy ölelés, de még egy kézfogás is elég lehet ahhoz, hogy 
megbetegedj.
A tudósok azt mondják, hogy a vírus nagyon gyorsan 
terjed zárt és zsúfolt helyeken.

Nagyon jól kijön mindenkivel függetlenül attól, hogy ki 
milyen nyelven beszél, honnan jön vagy hány éves.
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

A tudósok és orvosok rengeteget dolgoznak, kutatnak 
azért, hogy megelőzzük, hogy a vírus túl jól érezze 
magát, és éjjel-nappal egyik emberről a másikra 
ugráljon. Sokat tanulmányozzák a vírust és vizsgálják, 
gyógyítják azokat az embereket, akik megbetegedtek.

Azt mondják, hogy nem kell félnünk, csak óvatosnak kell 
lennünk.Te is tehetsz valamit azért, hogy ne terjedjen 
tovább! Ezt megelőzésnek hívjuk.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Gyakran moss kezet szappannal és vízzel!

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Tüsszenʦ és köhögj a könyökhajlatodba vagy  
   használj egy zsebkendőt... és ismét mosd  
   meg a kezed!

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Kрüld a zárt és zsúfolt helyeket!
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Ne érinʦd meg a szemedet, orrodat és szádat.... 
    ezeken kрсztül tud a vírus bejutni a tсtedbe!

    Butta i fazzoletti usati.
    Dobd ki a használt 
    zsebkendőket!

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. Ma se devi  
    uscire indossa la maschрina!
    Ha lázas vagy, fáj a torkod, és úgy 
    érzed, hogy influenzás vagy, ne kockáztasd a saját  
    és mások egészségét! Maradj otthon! De ha mégis 
    el kell menned otthonról, viselj maszkot!
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

Mennyi idő kell addig, amíg újra láthatjuk barátainkat? 
Lehet, hogy eltelik egy kis idő, de a tudósok dolgoznak 
azon, hogy újra visszatérhessünk a normális életünkhöz.
Addig is, légy kreatív!
Sok gyerek a világ minden táján már kitalált új módokat 
arra, hogy hogyan köszöntsék viccesen egymást anélkül, 
hogy megérintenék egymás kezét vagy megölelnék 
egymást...Mi lenne a te üdvözlésed?
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