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

“Nieuwsgierigheid zal meer angst 
overwinnen dan moed.”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Dit verhaal begint in een verre stad, vlakbij de 
oevers van de Blue River, in China.
De stad Wuhan.
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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!

In deze stad woonde een arts genaamd Li Wenliang. Hij 
was de eerste die ontdekte dat er iets vreemds aan de 
hand was met patiënten die ernstige griep hadden.

Deze ontdekking maakte hem erg nieuwsgierig, dus begon 
hij gegevens te bestuderen en te verzamelen.
Korte tijd later besloot hij een waarschuwing te sturen: 
een nieuwe ziekte stond op het punt zich te verspreiden!
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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!

Het was een microbe die zo klein was dat hij het kleinste 
deel van onze longen kon bereiken.

Ze noemden het Sars-CoV-2, of simpelweg "Coronavirus".

Artsen en wetenschappers gingen direct aan de slag en
vonden de boosdoener!
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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!

Het is zo klein dat meer dan 350.000 virussen van dit 
type kunnen leven op het puntje van een naald. Dat is 
bijna net zoveel als de bevolking van Utrecht!

Hoe klein is een coronavirus?
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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.

Het Coronavirus is niet alleen klein, het is ook plakkerig 
en actief!
Een niesbui is genoeg om hem bijna 2 meter te doen 
verplaatsen.
Daarom verspreidde het zich snel en bereikte het ons land 
en vele anderen.
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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.

Het Coronavirus werd al snel bekend in ons land.

Radio, tv, kranten en volwassenen praten er nu alleen 
nog maar over.
Door het virus werden er zelfs scholen gesloten.
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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.

Niet kunnen uitgaan met je vrienden is nogal jammer.
Maar het is belangrijk dat je dat niet doet, want een 
niesbui, een knuffel of zelfs een handdruk kan genoeg zijn 
om je ziek te maken.
Wetenschappers zeggen dat het virus zich zeer snel 
verspreidt in gesloten ruimtes en op drukke plaatsen.

Het maakt niet uit welke taal je spreekt, waar je vandaan 
komt of hoe oud je bent. Het virus vindt iedereen leuk.
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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.

Wetenschappers en dokters zijn nu dag en nacht aan het 
bestuderen hoe ze het virus kunnen verslaan. 
Zo kunnen we voorkomen dat het virus stopt met het 
hebben van veel plezier van het rond springen van de ene 
persoon naar de andere.
Ze zeggen dat we niet te bang moeten zijn, wel dat we 
voorzichtig moeten zijn. Gelukkig kun je er iets aan doen 
om ervoor te zorgen dat het zich minder snel verspreidt.
Het heet preventie.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Was regelmatig je handen met zeep
   en watр.

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Niс en hoсt in je elleboog of gebruik een 
   tissue ... en was je handen opnieuw!

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Vрmijd gсloten ruimtс en drukke plekken.
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    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Raak je ogen, neus en mond niet aan ... dit is
    waar het virus je lichaam kan binnendringen.

    Butta i fazzoletti usati.
    Gooi gebruikte tissuс weg.

    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!
    Als je koorʦ en keelpijn hebt én je 
    hebt het gevoel dat je griep hebt, blijf dan binnen 
    om andрen en jezelf veilig te houden. Maar als je  
    toch naar buiten moet gaan, draag dan een maskр!
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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?

Hoe lang duurt het voordat we onze vrienden weer 
kunnen zien? Er kan wat tijd overheen gaan, maar 
wetenschappers zijn hard aan het werk om het normale 
leven wat je gewend bent weer terug te krijgen. 

Gebruik ondertussen je creativiteit! Veel kinderen over de 
hele wereld verzinnen al andere leuke manieren om elkaar 
te begroeten zonder handen aan te raken of te knuffelen 
...Wat zou jouw begroeting zijn?
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