
De ce 
rămâne 

toată  
lumea 

acasă?

O carte pentru copii 
despre pandemie



E o zi foarte frumoasă.  
Dar ceva s-a schimbat...

Gabi se uită afară pe fereastră. 



Și curtea școlii la capătul străzii e goală și în general e liniște afară. 
Terenul de joacă între case e gol și oamenii 
pe  stradă poartă măști ciudate pe față. 

Mama lui Max de vizavi e bolnavă 
deja de o vreme și de aceea el nu 
mai vine afară la joacă. 



Mama lui Gabi îi explică că a apărut un nou virus.
Din această cauză oamenii sunt mai prudenți acum.  
Mai ales când ies afară.

Virușii sunt atât de mici încât nu-i putem 
vedea. Mult mai mici decât boabele de 
nisip. De aceea nu observăm prezența lor.

Cu toate că sunt atât de mici, uneori ne îmbolnăvim 
din cauza lor. Nu e intenționat, dar se poate întâmpla. 
Așa cum ne intră nisipul în papuci. 



De aceea e mai bine să strănutăm în cot. Astfel 
virușii nu se răspândesc în aer, alți oameni nu îi 
inhalează și nimeni nu se îmbolnăvește. 

O mască la gură și la nas de asemenea 
ajută ca virușii să nu se împrăștie.

Dacă strănutăm sau tușim,  
virușii se răspândesc în aer. 

Alți oameni în apropiere îi 
inhalează și astfel virușii 
se înmulțesc. 



Bineînțeles nu ne putem da mâna 
și nici nu ne putem îmbrățișa.

Dar e și amuzant să inventăm 
alte feluri de a ne saluta!

Ca să ne asigurăm mai bine că nu luăm virusul e bine  
să păstrăm mai multă distanță decât o facem de obicei. 
În acest mod  virușii nu ajung la noi!

E păcat pentru că atunci când  
ne bucurăm că întâlnim pe  
cineva am vrea să-l îmbrățișăm.



Gabi se gândește: Pe stradă putem păstra foarte  
bine distanța. Dar ce facem când suntem  
fiecare în casele noastre?

Grădinița este închisă. Dar asta e bine. Cu atâția 
copii și adulți într-o încăpere ar fi foarte greu să 
păstrăm distanța.



De aceea și piscina e închisă.
Și cinematograful.

Și grădina zoologică. 

Toate locurile unde în mod normal se  
întâlnesc mulți oameni. Din fericire  
supermarketul mai e deschis.



Acolo mama lui Gabi poate să cumpere tot ce îi   
trebuie pentru delicioasele gogoși. Între timp  
Gabi se joacă de-a labirintul. 

 Cum poate ea să ajungă de la gogoși la  
tejghea fără să întâlnească alți clienți?



Cum ajung acasă, amândouă  
se spală întâi pe mâini. 

Între timp Gabi cântă un cântec, 
astfel se distrează mai bine în 
timp ce se spală. 
  
Mâini ude, mâini ude...

Săpunul îndepărtează toți virușii.



Cu mâinile curate, Gabi și mama  
pot să gătească ceva delicios.

Iar gogoșile sunt  
întotdeauna delicioase!

Și mai e și distractiv  
când te plictisești.



Gabi e obosită și se duce la culcare. 
Mama îi mai citește o poveste ca ea să 

adoarmă mai bine. 
 

Somn ușor, Gabi!
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