
pandémia koronavírusu
rozšírená na celej zemeguli

Aké informácie a opatrenia muselo ľudstvo
prijať a dodržiavať počas pandémie koronavírusu...

zatvorené športoviská,
reštaurácie, kultúrne budovy, kostoly...

koronavírus

zatvorené školy

lockdownpandémia

ŠKOLA

Čo už viem?



výskum
ochoreniacovid-19

očkovacia vakcína je zatiaľ účinnou 
pomocou pre ľudstvo

koronavírus napáda
dýchacie cesty

vedci sa snažia nájsť
účinný liek

na ochorenie
covid-19

testovanie na ochorenie 
covid-19

Akými spôsobmi sa vedci snažia
pomôcť ľudstvu v boji s koronavírusom...

ŠKOLA

ŠKOLA

očkovacia vakcína

ŠKOLA

ŠKO
LA

Čo už viem?



dezinfekčný prostriedok

ochranné rukavice

rúško

respirátor

Aké opatrenia odporúčajú dodržiavať
epidemiológovia počas pandémie koronavírusu...

dezinfekcia odstup

Čo už viem?



nemocnica

    zdravotníci zachraňujú ľudí
s ochorením covid-19 

ochranný štít

ľudia s ochorením covid-19 
v nemocnici

Ako zdravotníci chránia svoje zdravie
a pomáhajú liečiť pacientov s ochorením covid-19 v nemocnici...

nemocnica, sanitka,
cesta do nemocnice 

respirátor

Čo už viem?



chrípkové ochorenie

   lieky na zníženie horúčky,
vitamíny, teplomer

  bolesť hrdla 

teplý čaj

Ako sa prejavuje chrípkové ochorenie
a ako môžeme chrípkové ochorenie liečiť...

ŠKOLA

horúčkakašeľ

Čo už viem?



ovocie a zelenina

 otužovanie 

cvičenie

prechádzky na čerstvom vzduchu 
za slnečného počasia     

Ako môžeme predchádzať
chrípkovým ochoreniam a chrániť sa pred vírusmi...

     vetranievitamíny

Čo už viem?



škola

prezenčné vyučovanie

učitelia

dištančné vyučovanie

Ako pandémia koronavírusu
ovplyvňuje vyučovanie na školách...

testovanie
na ochorenie

covid-19

žiaci
ŠKOLA

Čo už viem?



očkovanie nám umožní bezpečne
sa stretnúť so starými rodičmi

očkovanie

Ako môžeme pomôcť starým rodičom
a starším ľuďom počas pandémie koronavírusu...

starí rodičia

komunikujeme so starými 
rodičmi na diaľku 

riziková skupina
starších ľudí

pomoc
starším ľuďom

Čo už viem?



covid pas

 očkovanie detí
a mladých ľudí

od 12 rokov života

očkovanie
proti ochoreniu

covid-19 

očkovacie vakcíny
pre celý svet

Aké sú možnosti ľudstva chrániť očkovaním
seba aj druhých pred ochorením covid-19 na celom svete...

očkovanie ľudí
vo vybraných

profesiách 

očkovacia vakcína

Čo už viem?



Čo už viem?

1 8

2 7

3 6

4 5

Ako si správne umývať ruky:



Čo už viem?

1.

2.

3. 

4. 

5.

6.

7.

8. 

9. 

10.

Zostávame doma – chránime seba aj druhých.

Umývame si ruky mydlom.

Nosíme rúš ka, dodržiavame odstup, dezinfikujeme si ruky.

Veci a hračky dezinfikujeme dezinfekčnými prostriedkami.

Pri kýchaní a kaš ľaní používame papierové vreckovky.

Ak máme príznaky chrípky, ostaneme doma a liečime sa.

Jeme ovocie a zeleninu plnú vitamínov.

Izby často vetráme a otužujeme sa.

Pomôžeme starším ľuďom, ktorí ostávajú doma a potrebujú našu pomoc.

Proti ochoreniu covid-19 sa môžeme očkovať.

Pravidlá na dodržiavanie v čase koronavírusu:


