
Coronavirus
Un llibre per a nens i nenes

Escrit per Elizabeth Jenner, Kate Wilson i Nia Roberts

Assessor: Professor Graham Medley
Professor de Malalties Infeccioses a la  

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Il.lustrat per Axel Scheffler



Coronavirus
Un llibre per a nens i nenes

Escrit per Elizabeth Jenner, Kate Wilson i Nia Roberts

Assessor: Professor Graham Medley
Professor de Malalties Infeccioses a la  

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Il·lustrat per Axel Scheffler

Nosy Crow ha creat aquest llibre molt ràpidament per tal de respondre a les necessitats 
dels nens i de les nenes i de les seves famílies. Les persones que han col·laborat en l'edició

d’aquest llibre no han rebut cap remuneració per la seva feina.

Ens agradaria agrair a les següents persones la seva generosa contribució:

Axel Scheffler

Professor Graham Medley
Professor de Malalties Infeccioses a la 

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Sara Haynes
Directora de l’escola Wharf Primary School de Londres

Alex Lundie
Subdirector de l’escola Wharf Primary School de Londres

Monica Forty
Directora de l’escola Ben Johnson Primary School de Londres

Doctora Sarah Carman
Psicòloga Clínica a la NHS, 

especialista en Salut Mental d’Infants i Adolescents i Neurodesenvolupament

Títol original: Coronavirus. A book for children
Text: © Nosy Crow Ltd., 2020

This translation is published by arrangement with Nosy Crow ® Limited.

Il·lustracions: © Axel Scheffler, 2020

© Edicions 62, S.A.,  Estrella Polar.
Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona

www.estrellapolar.cat

© de la traducció: Núria Martí i Pampalona



Hi ha una paraula que potser has sentit.

Potser has sentit a gent que en parla, o potser l’has escoltada a les notícies. 
Aquesta paraula és el motiu pel qual no vas a l’escola. És la raó perquè no pots 
sortir al carrer ni visitar els teus amics. I a més també és per això que els adults 
que tenen cura de tu són a casa tot el dia.

C o r o n a v i r u s
Però què és? 
I com és que

tothom en parla?

Aquesta paraula és  



Hi ha molts tipus diferents de coronavirus, i alguns infecten les 
persones. Si has estat infectat o infectada per un coronavirus, el 
més probable és que només hagis tingut mocs i una mica de tos. 

Però quan aquest germen del coronavirus, que és completament 
nou, entra dins d’un cos humà, causa una malaltia anomenada 
COVID-19. Quan la gent diu que algú «ha agafat el coronavirus», 
es refereixen a aquesta malaltia.

El coronavirus és un tipus de virus.

Els virus són gèrmens, i són tan petits 
que no els podem veure.

QUÈ ÉS EL CORONAVIRUS?

Què és 
un virus? 

Podria ser 
un coronavirus...Salut!

Pesen tan poc que poden flotar dins de gotes d’aigua minúscules i 
posar-se sobre la teva pell sense que te n’adonis. Si aquests gèrmens 
entren dins teu, poden fer servir el teu cos per crear més gèrmens, i 
això pot fer que et posis malalt o malalta. 

Tinc 
gèrmens 

a sobre, ara?
Sí, però 

la majoria són 
inofensius.

ATXIM!



Hi podria haver 
gèrmens, al pom 

d’aquesta porta?

Com que aquest coronavirus és tan nou, les científiques 
i els científics en tenen molt poca informació. Però 
creuen que s’agafa principalment de dues maneres.

Els gèrmens del coronavirus viuen dins la gola 
i la boca de les persones. Quan algú que té el 
coronavirus tus, esternuda o respira, els gèrmens 
surten de la seva boca dins de gotes d’aigua 
minúscules.

És molt fàcil passar els gèrmens del 
coronavirus de dins del teu cos a les 
teves mans quan et toques el nas o la 
boca.

Si una persona amb els gèrmens del 
coronavirus a les mans fa servir una 
porta, els gèrmens invisibles es poden 
quedar al pom durant hores. Llavors, 
quan una altra persona obri la porta, 
tindrà els gèrmens a les seves mans.

I si es toquen el nas o la boca, els 
gèrmens poden entrar dins del seu cos.

COM S’AGAFA EL CORONAVIRUS?

Així doncs, també es pot 
agafar el coronavirus tocant 
coses que algú amb el virus 
hagi tocat abans.

Encara que no puguem veure els gèrmens, a vegades sí que 
podem veure aquestes gotes d’aigua. Quan fa fred, formen núvols 
de vapor! Si algú respira l’aire amb gèrmens de coronavirus 
sense voler, probablement agafarà la malaltia.

Fa molt 
fred, avui!

Sí, mira 
el meu alè!

NO!



Algunes persones, en particular la majoria 
de nens i nenes, gairebé no es troben 
malament quan agafen el coronavirus. 
Però tot i així, tenen gèrmens del 
coronavirus dins del seu cos, i el podrien 
encomanar a algú altre sense voler.

Però si 
jo em trobo 
bé, mama!

Em trobo 
fatal!

Ja em trobo 
molt millor!

Visca els 
anticossos!

El cos té una arma fantàstica contra els virus: els anticossos. 
Cèl·lules molt petites dins del teu cos produeixen anticossos per 
lluitar contra cadascun dels diferents virus invasors. Els anticossos 
atrapen els virus, i llavors les cèl·lules sanguínies se’ls empassen i els 
destrueixen. Així la persona que estava malalta es cura. 

Moltes persones, quan agafen el coronavirus, tenen tos i febre. També hi 
ha gent que té mal de cap o dolor per tot el cos.

La majoria de la gent només es posa malalta durant uns quants dies. Però 
el cos humà és meravellós. Quan un germen nou, com el coronavirus, 
entra dins del cos d’algú, aquest sap que el germen no hauria de ser allà i 
comença a treballar per eliminar-lo.

Això vol dir que hi ha més tipus diferents 
d’anticossos a dins teu ara mateix que 
persones hi ha al món!

QUÈ PASSA SI AGAFES EL CORONAVIRUS?

Cadascun de nosaltres té més de deu mil 
milions de tipus diferents d’anticossos a 
dins seu.



Gairebé tothom té un cos prou sa com per 
poder lluitar contra el coronavirus. Però hi 
ha algunes persones per les quals això pot 
ser una mica més complicat, perquè els 
seus cossos no són tan forts. Poden 
ser persones de més de 70 anys, o que ja 
tenen altres malalties, com ara càncer, 
que debiliten els seus cossos.

Aquestes persones necessiten una mica més d’ajuda per lluitar contra el 
coronavirus. Això vol dir que han d’anar a l’hospital, i que potser han de fer 
servir una màquina especial, que es diu respirador, que els ajudi a respirar.

A vegades, fins i tot això pot no ser suficient per ajudar-los a curar-se, i 
malauradament aquestes persones es podrien morir.

Hola, àvia! 
Com estàs 

avui?

Et portarem 
a l’hospital de 

seguida!

Jo he de tenir 
molta cura!

Jo, 
també!

Enlloc de 
sortir, ballaré 
al menjador!

Per això és molt important que 
aquestes persones es quedin a 
casa, ben lluny de qualsevol lloc 
on puguin agafar el coronavirus.

AIXÍ... PER QUÈ TOTHOM ESTÀ TAN 
PREOCUPAT PEL CORONAVIRUS?

Tampoc podran rebre visites. Això potser vol dir que no 
podràs anar a veure a alguns membres de la teva família 
durant un temps, per ajudar-los a mantenir-se sans.



Espero Espero 
que aquest 

medicament 
nou 

funcioni.

La majoria de la gent millora sense cap tractament. Però els 
metges i les metgesses volen ajudar a que tothom es millori 
ràpid i de manera segura.

Els científics i les científiques encara no han trobat una cura pel 
coronavirus perquè és una malaltia nova. Alguns medicaments 
que ja existeixen poden ajudar, i els estan provant en la gent que 
està malalta. 

Però fins i tot si aquests no funcionen, les científiques i els 
científics estan treballant en la creació de medicaments 
completament nous contra el coronavirus.

Una vacuna és un medicament especial 
que normalment s’injecta dins del teu cos 
quan estàs sa. Dins d’aquest medicament 
hi ha gèrmens molt dèbils o morts d’algun 
virus. Llavors, els anticossos de la teva 
sang poden practicar com matar els 
gèrmens, i així, si tu agafes aquest virus, 
poden començar a eliminar-lo més ràpid.

HI HA ALGUNA CURA PEL CORONAVIRUS? Ja 
està!

També estan buscant-ne una vacuna.

Segurament, quan eres més petit o petita, ja et van posar 
algunes vacunes. Això vol dir que hi ha algunes malalties 
que no agafaràs mai!

Es tarden molts mesos a crear un medicament 
nou. Abans de poder-lo donar a tothom, s’han 
d’assegurar que és segur, així que el proven 
primer en poques persones. Llavors, quan han 
confirmat que funciona i que és segur, se n’ha 
de fabricar prou per a tothom que el necessita.

Quan era petit em 
van vacunar i ara no 

puc agafar el xarampió!



Encara que molta gent es recuperarà del coronavirus, és molt important 
que la que podria posar-se molt malalta no agafi el virus. Com menys 
persones es contagiïn amb el coronavirus, menys es contagiaran els que 
podrien posar-se molt malalts. Si molta gent es posa malalta i ha d’anar a 
l’hospital a la vegada, els hospitals s’ompliran massa i no podran cuidar 
els pacients correctament.

El coronavirus s’escampa molt fàcilment i, per tant, hem d’anar amb molt 
de compte i no acostar-nos a les persones que no viuen amb nosaltres. 

Aquest és el motiu pel qual, de moment, els llocs on s’hi ajunta molta gent 
—com ara escoles i biblioteques— estan tancats. El Govern ha dit que 
només podem sortir de casa quan sigui realment necessari.

Algunes persones, com ara metgesses i 
infermers o gent que treballa a les botigues de 
menjar o fent repartiments a domicili, han de 
sortir de casa seva per anar a treballar.

La majoria també pot sortir de casa si ha 
d’anar a comprar, però ha d’anar amb molt 
de compte de no apropar-se a ningú.

Si tu o algun membre de la teva família us 
trobeu malament i penseu que podeu tenir el 
coronavirus, no podeu sortir de casa durant 
dues setmanes.

Tots ens hem de quedar a casa per protegir a la 
gent per a qui podria ser difícil lluitar contra el 
coronavirus.

PER QUÈ ELS LLOCS ON ANEM NORMALMENT 
ESTAN TANCATS?

Visca, l’escola 
està tancada!

Oh, no, l’escola 
està tancada!

Treballo perquè 
pugueu comprar 

menjar.

Treballo 
per tractar a la 
gent que està 

malalta.

Treballo per 
ajudar a persones 

que estan malaltes.

Treballo repartint 
allò que les famílies 

necessiten.TANCAT

E S C O L A



A vegades, estar-se a casa amb la gent amb qui vius pot ser molt divertit. 
Junts, podeu fer coses que normalment no podríeu fer quan tu ets a 
l’escola i els adults han d’anar a treballar.

Tots aquests sentiments són normals i, 
probablement, a casa teva tothom se sent així 
a vegades, fins i tot quan no ho demostren.

COM ÉS AIXÒ D’ESTAR-SE A CASA TOT EL DIA?

A vegades 
m’enfado.

M’avorreixo!

M’avorreixo!

M’avorreixo!

Què puc fer si 
jo també estic 

preocupat?

A vegades 
estic trista.

A vegades 
enyoro els 

meus amics.
Però a vegades 

m’avorreixo.

Si estàs preocupat o preocupada, 
parla’n amb els adults que tenen 
cura de tu. O potser pots parlar amb 
un dels teus mestres o amb algun 
altre membre de la teva família per 
telèfon o bé fent servir l’ordinador o 
la tauleta.

Els adults que tenen cura de tu potser estan 
preocupats. Potser es preocupen per la feina. 
A vegades potser els és difícil poder comprar 
totes les coses que necessiteu, 
i això també els preocupa.



Quedant-te a casa ja estàs ajudant molt. Però també pots 
ajudar prenent moltes precaucions per tal de no agafar el 
virus ni encomanar-lo a ningú. 

Si t’has d’eixugar el nas o mocar-te, fes 
servir un mocador de paper i llença’l 
a les escombraries de seguida. No 
t'oblidis de rentar-te les mans després, 
perquè el coronavirus viu als mocs i 
podria passar del mocador a les teves 
mans. 

QUÈ PUC FER PER AJUDAR?

Sabies que el sabó mata els virus? Si et rentes les mans 
durant molta estona, no tindràs gèrmens del coronavirus
a les mans. Pots cantar una cançó mentre et rentes les 
mans per tal d’assegurar-te que te les estàs rentant durant 
prou estona. Per exemple, pots cantar «Moltes felicitats» 
dues vegades!

Moltes felicitats, moltes felicitats, 
et desitgem tots i totes, 

moltes felicitats! 
I una altra vegada!!! 

Moltes felicitats, moltes felicitats, 
et desitgem tots i totes, 

moltes felicitats!

Però els gèrmens 
també poden entrar 

a la meva boca i 
sortir-ne.

Si has de tossir o esternudar, 
fes-ho a la part de dins del 
colze enlloc de a la mà. Així no 
encomanaràs el virus a altres 
persones. 

Si tothom ho fa, tots notarem 
el canvi!



Xxxt! Barney, 
no lladris!

Una altra cosa important que pots fer és ser amable amb la gent 
que viu amb tu. Les coses són diferents i són difícils per a tothom.

QUÈ MÉS PUC FER?

Si tens germans o germanes, segur que a vegades us molesteu 
entre vosaltres. Però heu d’intentar no barallar-vos.

Si vius amb adults, segur que els pots ajudar fent el que et 
demanen o fent-los una abraçada ben forta.

Et 
toca!

La mama diu 
que endrecem 

les joguines.

D’acord, jo 
ordenaré els 

llibres!

Si no vas a l’escola, pots aprofitar 
per fer deures. Això t’ajudarà a 
estar ocupat o ocupada, i així no 
t’avorriràs. D’aquesta manera, quan 
tornis a l’estola ja hauràs après un 
munt de coses!

Si no tens un ordinador per a tu, 
decidiu com podeu compartir-lo de 
manera que tothom qui el necessiti 
el pugui fer servir.

Ara 
faré els 
deures!

Recorda que els adults potser també han de treballar. Si és així, 
ajuda’ls estant en silenci i no molestant-los mentre treballen. 
D’aquesta manera tindran més temps per fer coses divertides 
amb tu. Potser pots fer una llista de totes les coses que 
t’agradaria que féssiu plegats!



Són moments estranys per tothom, 
a tot arreu del món.

Un dia 
acabaran aquests 

dies estranys.

I DESPRÉS, QUÈ?

Però si tots anem amb compte i ens quedem a casa, 
estem fent tot el que podem per tal d’evitar que el 
coronavirus s’escampi. I això dona a les metgesses 
i els científics més temps per buscar una cura 
per aquesta malaltia, i fins i tot per fer que ningú 
més agafi el virus fent servir medicaments 
i vacunes.

Un dia, molt aviat, encara que ningú sap 
exactament quan, podràs tornar a visitar 
a les persones a qui estimes i que no viuen 
amb tu, jugar amb els teus amics i fer totes 
aquelles coses que t’agraden però que ara 
no pots fer. 

Ara podem 
jugar tots 

junts!

Visca!



Ho hem 
aconseguit junts!




