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

“Curiosity will conquer fear more than 
bravery will”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Tämä tarina sai alkunsa kaukaisesta Wuhanin 
kaupungista, joka sijaitsee Kiinassa Sinisen joen 
rannoilla.
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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!

Kaupungissa asui lääkäri nimeltä Li Wenliang. Hän 
huomasi ensimmäisenä, että vaikeaa influenssaa 
sairastavissa potilaissa oli jotain erikoista. 
Tämä havainto sai hänet hyvin uteliaaksi, joten hän ryhtyi 
tutkimaan asiaa ja keräämään tietoa. 
Pian hän päätti varoittaa muita: uusi tauti on leviämässä!
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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!

Lääkärit ja tutkijat ryhtyivät välittömästi töihin ja 
löysivät syypään! 

Se oli mikrobi, joka on niin pikkuinen, että pystyy 
tunkeutumaan keuhkojemme pienimpiin osiin.

Mikrobille annettiin nimeksi Sars-CoV-2, tai 
yksinkertaisesti ”Koronavirus”.
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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!

Se on niin pieni, että yli 350 000 virusta mahtuu asumaan 
neulan kärjessä. Se on enemmän kuin tavallisessa 
kaupungissa on asukkaita.

Miten pieni Koronavirus on?
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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.

Koronavirus ei ole vain pienikokoinen vaan myös tahmea 
ja tarmokas. 
Se lentää melkein kaksi metriä yhden aivastuksen 
voimasta. 
Siksi virus on levinnyt niin nopeasti meidän maahamme ja 
moniin muihin maihin.





13

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.

Radio, TV, sanomalehdet ja aikuiset puhuvat siitä 
jatkuvasti. 

Viruksen takia on suljettu jopa kouluja. 

Koronaviruksesta tuli maassamme nopeasti tunnettu. 



NanoMetrI/
NanoMetrIa

nM =
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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.

Tutkijat toteavat, että virus leviää erittäin nopeasti 
paikoissa, joissa on paljon ihmisiä.
Se tulee todella hyvin toimeen kaikkien kanssa. Sille ei 
ole väliä, mitä kieltä puhut, mistä päin tulet tai miten 
vanha olet. 

On surullista, kun ei voi käydä harrastuksissa. On 
kuitenkin tärkeää olla tekemättä niin, koska aivastus, 
halaus tai jopa pelkkä kädenpuristus voi sairastuttaa. 
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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.

He sanovat, että meidän pitää olla varovaisia, mutta ei 
pelätä liikaa.  
Onneksi on olemassa asioita, joita voit tehdä estääksesi 
virusta leviämästä. Sitä kutsutaan ennaltaehkäisyksi.

Jotta voidaan estää virusta pitämästä liian hauskaa 
pomppimalla ihmisestä toiseen, tutkijat ja lääkärit 
selvittävät keinoja sen nujertamiseksi.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Pсe kätсi säännöllisсti vedellä ja saippualla. 

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Aivasta ja yski hihaasi tai käytä nenäliinaa...  
   ja pсe sitten taas kätсi! 

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Vältä toisten ihmisten koskettamista ja väentungosta. 
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Älä kosketa silmiäsi, nenääsi tai suutasi. 
    Niistä virus voi päästä elimistöösi. 

    Butta i fazzoletti usati.
    Heitä käytetyt nenäliinat roskiin. 

    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!
    Jos sinulla on kuumetta, kipeä kurkku 
    tai flunssainen olo, älä vaaranna omaa ja muiden 
    tрveyttä vaan pysy kotona. Jos sinun on pakko 
    mennä ulos, käytä hengityssuojainta. 
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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?

Miten pitkään menee, kunnes voimme taas tavata 
ystäviämme? Siihen saattaa mennä jonkin aikaa, mutta 
tutkijat tekevät töitä sen eteen, että voisimme palata 
takaisin normaaliin elämään. 
Sillä välin – käytä luovuuttasi!
Monet lapset ympäri maailmaa keksivät hauskoja tapoja 
tervehtiä toisiaan koskematta toisiaan tai halaamatta. 
Mikä olisi sinun tapasi tervehtiä?
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