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HOE OM DIE BOEK TE LEES
Die boek is geskryf om kinders te help om gesond te bly en
ingelig te wees oor COVID-19.
Ouers, versorgers en opvoeders kan die boek aan kinders
voorlees en hulle aanmoedig om die illustrasies en dinge
wat Keto en Zuri onderweg ontdek, te geniet en daarop
kommentaar te lewer.
‘n Paar vrae aan die einde van die boek sal u help om hierdie
belangrike gesprek voort te sit en kinders verder te leer oor
hoe om gesond te bly.
Hierdie boek is saamgestel met behulp van die
Wêreldgesondheidsorganisasie se riglyne vir Covid-19.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Keto en Zuri is broer en suster en die beste vriende.
Hulle hou daarvan om buite te hardloop, by die skool
te speel, te dans en simpel gesigte te trek.

Die afgelope tyd het hulle opgemerk
dat die grootmense ‘n bietjie anders
optree.

Hulle dra maskers oor hul neuse en monde.

Hulle kom nie naby mekaar nie.

Hulle is baie meer tuis en …

… nou het hulle nuwe reëls.

Keto, kom was
jou hande!!

Zuri, sit jou
masker aan!

Dit alles is te danke aan ‘n nuwe virus genaamd SARS COV II
wat mense regoor die wêreld siek maak.

‘n Virus is baie klein.
Dit is kleiner as Zuri se neus…

Selfs kleiner as ‘n
korreltjie sand!

So klein dat jy dit nie kan sien sonder die
hulp van ‘n mikroskoop nie.

Die virus kan in klein druppeltjies van een persoon na ‘n
ander persoon oorgedra word wanneer mense hoes, nies
of praat.

Dit kan ook in jou liggaam kom wanneer jou hande aan die
druppels raak en dan raak jy met jou hande aan jou gesig
voordat jy jou hande gewas het. Dit is baie belangrik
dat die druppels nie aan jou gesig raak nie. As almal
‘n gesigmasker dra, kan ons help om die verspreiding
van die virus in die druppels te voorkom. Die dra van ‘n
gesigmasker beskerm die persoon wat die masker dra en
die mense rondom hulle.
Zuri, het
Keto,
jy jou hande
dra jy jou
gewas?
masker?

Daarom is dit so belangrik om jou masker te dra wanneer
jy by ander mense is en jou hande met seep te was om
seker te maak dat enige druppels wat jy aangeraak het
afgewas sal word. Jy kan ook jou hande skoonmaak met
alkohol gebaseerde ontsmettingsmiddels.

Baie mense wat die virus opdoen, merk niks verkeerd op nie
en weet dalk nie dat hulle siek is nie. Hoe weet ons dan of
iemand die virus het? Sommige mense wat siek word aan
hierdie virus, kry koors en hoes en kan dit moeilik vind om
asem te haal.

Sommige kan
nie lekker ruik
nie ...
... ander kan nie lekker
proe nie en ander
het ‘n omgekrapte
maag en voel siek.

Maar die meeste mense wat siek voel,
word gou beter as hulle deur die
dokter behandel word. Ongelukkig kan
sommige mense sterf as hulle baie siek
word, as hulle nie betyds
behandeling kry nie of
as hulle glad nie medies
behandel word nie.

Ouer mense, soos jou grootouers, of mense wat reeds
siek is, kan baie siek word aan hierdie virus. Ons moet
hulle beskerm sodat hulle so veilig en gesond as
moontlik kan bly.

Daarom kan Keto en Zuri nie nou hul gunsteling tante
besoek nie. Hulle moet regtig versigtig wees sodat sy nie
die virus kry nie.

Mense kan getoets word om te sien of hulle hierdie
virus het. As iemand positief toets vir COVID-19,
sal hulle gevra word om ‘n rukkie van ander af weg
te bly om te voorkom dat hulle die
virus na ander mense versprei.
Dit kan keer dat meer
mense siek word.

Wetenskaplikes het ‘n spesiale
medisyne gemaak wat ‘n entstof
genoem word, wat kan voorkom
dat mense siek word, selfs as
hulle aan die virus blootgestel
word.
Baie lande gee reeds die entstof
aan mense, maar dit sal tyd neem
voordat dokters die entstof
vir almal in die wêreld kan kry.
Kinders kan nie die entstof
neem voordat dokters ons
vertel dat dit veilig is vir hulle nie.

Intussen sorg Keto en Zuri dat hulle gesond bly deur
hul maskers te dra as hulle by mense is; afstand te hou
tussen hulself en hul vriende;

raak nie aan hul neuse, oë of monde nie;

hoes of nies in ‘n snesie of gebuigde arm,

en natuurlik ...
Keto!
Zuri!

... w
 as altyd hul
hande.

Was jou hande
met seep en water
terwyl jy stadig tot
by 20 tel ...

of vryf
ontsmettingsmiddel
aan en wag totdat
dit droog is.

KOM ONS PRAAT
COVID-19 is die siekte wat veroorsaak word deur ‘n nuut
ontdekte virus genaamd SARS-CoV2. Maar dit is ‘n baie
lang naam, so mense noem dit ook coronavirus. In hierdie
verhaal het Keto en Zuri saam met ons geleer hoe om
onsself te beskerm om nie siek te word nie, of om nie
die virus te versprei na ander nie.
Kom ons kyk hoe goed jy kan onthou?
1.

Hou ______ tussen jou en ander.

2.	Dra jou _____ as jy by mense is wat nie in jou
huishouding is nie.
3.

Probeer om nie aan jou ______ te raak nie.

4.

Hoes in ‘n snesie of jou _______.

5.

Onthou om jou ______te was.

Onthou Keto en Zuri se raad vir die beste manier om jou
hande te was. Was met seep en water so lank as wat dit
duur om stadig tot 20 te tel, of vryf ontsmettingsmiddel
wat 70% alkohol bevat aan jou hande en wag totdat dit
droog is.
ANTWOORDE: 1.AFSTAND, 2. MASKER, 3. GESIG, 4.ELMBOOG, 5. HANDE

