
Micuța Lafya și coronavirusul cel rău



Indiferent cine este.
Indiferent unde locuieşte.
Fiecare copil are dreptul la copilărie.
La un viitor.
La şanse egale.
De aceea există UNICEF. 
Pentru fiecare copil.
UNICEF se implică zi de zi.
În 190 de ţări şi teritorii.
Ajunge la cei la care se ajunge cel mai greu.
La cei care sunt cel mai departe de ajutor. 
La cei care sunt cei mai excluşi.
De aceea rămânem implicaţi până la capăt.
Şi nu renunţăm niciodată.



Lafya este o fetiţă de 8 ani. Ea locuieşte cu părinţii, 
bunicii şi cei trei fraţi ai ei.



Îi place să se joace cu prietenii ei şi să stea cu bunicii,
care îi spun poveşti minunate.



Într-o dimineaţă, află de la mama ei că nu mai putea merge 
la şcoală o vreme. Urma să petreacă mult timp acasă, cu 
restul familiei ei. Mama ei nu mai putea merge la serviciu, 
la restaurantul local în care lucra, iar tatăl ei nu mai 
conducea autobuzul.

Micuţa Lafya nu înţelese ce se întâmplă. Se hotărî să îi pună 
mamei câteva întrebări.



- Mamă, de ce stă toată lumea acasă de câteva zile? 
Eu nu merg la şcoală şi nu mă laşi să ies afară să mă joc 
cu colegii. Văd că nici tu şi nici tata nu mai mergeţi la 
muncă. Ce se întâmplă, mamă? întrebă ea.



Mama ei reflectă îndelung, apoi îi răspunse: 
- Scumpa mea Lafya, circulă acum un virus groaznic care 
înspăimântă întreaga lume, adulţi şi copii deopotrivă, şi 
care a pătruns deja în aproape toate ţările din lume. Acest 
virus groaznic, numit coronavirus, a ajuns şi în Ciad.



- Ce este un virus? o întrebă micuţa Lafya pe mama ei.
- Un virus este ceva minuscul ce nu se vede cu ochiul
liber, dar el există şi se ascunde în corpul oamenilor.

- Dar, mamă, ce legătură are acest virus cu închiderea 
şcolilor noastre?



- O întrebare foarte bună, draga mea! Acest virus groaznic se 
transmite cu uşurinţă de la o persoană la alta şi îi poate îmbolnăvi pe 
oameni. La şcoală, tu şi colegii tăi staţi unul lângă altul, iar teribilul 
coronavirus poate trece de la un elev la altul prin atingere, salut 
apropiat şi transpiraţie şi vă poate îmbolnăvi pe toţi.

- Scumpa mea, şcoala ta este închisă
deoarece cumplitul coronavirus nu doar îi
îmbolnăveşte pe oameni, ci îi poate chiar
ucide, când se adună în grup.



- Cum ştiu că am coronavirusul cel cumplit în corp? întrebă 
din nou micuţa Lafya.
- Draga mea, e posibil să ai cumplitul coronavirus în corp 
dacă ai febră mare, tuşeşti sau respiri greu.

Micuţa Lafya păru îngrijorată şi o întrebă pe mama ei: 
- Mamă, nu mă voi mai întoarce la şcoală şi nu mă voi 
mai putea juca cu colegii mei?



- Ba da, draga mea! Te vei întoarce la şcoală curând şi te vei 
juca cu prietenii tăi din nou pentru că întreaga lume luptă 
împotriva teribilului coronavirus ca să nu mai poată face rău 
şi altora. Draga mea, şi tu poţi lupta împotriva cumplitului 
coronavirus. Îţi voi spune toate modalităţile prin care poţi 
face acest lucru.

Lafya o ascultă pe mama ei cu atenţie. Înţelese că răspândirea 
virusului putea fi oprită prin gesturi mici.



Acum...
Lafya se spală pe mâini cu apă şi săpun cât numără 
de la 1 la 20.
Se spăla pe mâini şi înainte de coronavirus, dar 
acum o face mai des.

Se spală pe mâini înainte de a mânca şi de a-şi atinge gura, 
ochii şi nasul.



Lafya nu mai împarte sticla de apă cu sora ei mai mare. 
Fiecare membru al familiei mănâncă din propria sa farfurie! 
Când se întâlneşte cu prietenele ei, stă la cinci paşi distanţă 
faţă de ele, le face cu mâna şi nu le îmbrăţişează.

Lafya ştie că ea şi prietenele ei nu se vor putea juca toate 
împreună o vreme. Dacă Denise este bolnavă, le poate infecta 
şi pe celelalte fete.



Când vede pe cineva tuşind sau strănutând, Lafya nu se 
apropie de acea persoană.  O sfătuieşte să strănute în pliul 
cotului sau într-un şerveţel de unică folosinţă ce trebuie 
aruncat imediat la coşul de gunoi.  



Lui Lafya nu îi mai este teamă de coronavirusul cel cumplit 
deoarece ştie cum să se apere de el. Le-a transmis şi 
prietenilor din cartier sfaturile mamei ei ca să îi ajute să 
lupte împotriva cumplitului coronavirus. Aşa a devenit 
Lafya eroina colegilor ei!



Într-o bună zi, Lafya şi colegii ei află că se pot întoarce la 
şcoală şi că se pot juca din nou împreună deoarece cumplitul 
coronavirus a fost învins şi nu mai poate face rău nimănui. 
Lafya şi colegii ei chiuie şi sar în sus de bucurie.  



Lafya, o banda desenata pentru fiecare copil

Circulă în prezent un virus 
groaznic ce înspăimântă întreaga 
lume, adulţi şi copii deopotrivă. 

Acesta a pătruns deja în aproape 
toate ţările din lume. Groaznicul 
virus, numit coronavirus, a ajuns 
și în Ciad. Înarmată cu sfaturile 

părinţilor ei, eroina noastră Lafya 
se hotărăşte să dea o mână 

de ajutor.




