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Apakah yang dimaksud dengan Virus?

Virus adalah suatu mikroba yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak 
dapat terlihat dengan mata. Virus memerlukan sel dari mahluk hidup untuk 
berkembang biak.

Apakah kesehatan itu?

Kesehatan adalah keadaan tentang bagaimana fungsi tubuh kita dan bagaimana 
kita merasa jika tubuh kita bekerja dengan baik dan kita merasa senang maka 
kita bisa menganggap diri kita sehat, jika tubuh kita tidak berfungsi dengan 
baik dan kita merasa tidak senang maka kita bisa mengatakan diri kita tidak 
sehat atau sakit.

Virus

Sel mahluk hidup
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Terkadang kalian merasa sakit dan keadaan tersebut membuat kalian merasa 
tidak senang, saat kalian sehat dan tidak memerlukan obat atau pengobatan 
kalian akan merasa lebih senang.

aku
sehat,

aku
senang!

aku
sakit,

aku tidak
senang!
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Apakah itu Virus korona??

Ada berbagai macam virus yang berbahaya bagi kehidupan mahluk hidup 
salah satunya virus korona.

Virus korona adalah virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan 
hewan. Jenis baru dari virus korona adalah Corona Virus Disease atau 
COVID-19.

kenalin
aku

virus
korona!
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Dimanakah kamu dapat menemukan Virus korona?

Virus korona dapat kita temukan di berbagai tempat seperti di permukaan 
benda benda yang kita pakai sehari hari, dari pakaian, meja , kursi, gagang 
pintu, saklar lampu, mesin ATM, dan HP.

Virus korona juga dapat ditemukan di tempat keramaian 

seperti pasar tradisional, supermarket, tempat ibadah, dll.

dan juga dapat menular melalui bersin dan batuk dari 

seseorang yang terinfeksi Virus korona.
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Bagaimana cara menghindari Virus korona?

Cara yang paling ampuh untuk mengindari tertular dari virus korona dengan 
cara tetap tinggal dirumah,menjaga kebersihan tubuh, mencuci tangan dengan 
sabun secara rutin, atau membersihan tangan dengan hand sanitizer, jangan 
merokok, berolahraga dirumah, menghindari keramaian, menjaga jarak, 
menggunakan masker sesuai ukuran ketika keluar rumah atau bepergian, 
jangan menyentuh wajah kamu dan terpenting mengikuti instruksi dan 
peraturan dari pemerintah.

Gunakan masker sesuai ukuran 
ketika keluar rumah atau 

bepergian.

jangan
sampai 

keluarga di 
rumah terkena 
virus dari luar 

ya?
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Pentingnya menjaga kebersihan untuk menghindari Virus korona. Cara 
menjaga kebersihan adalah memakai masker saat keluar rumah, mencuci 
tangan dengan bersih setelah keluar rumah, sebelum, dan sesudah makan 
selama 20 detik. Jangan meminjam-minjam handphone teman. Ganti pakaian 
beberapa kali sehari. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut. 

Menutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin dengan siku yang tertekuk 
dan membuang dengan segera tissue bekas yang dipakai. Bersihkan 
handphone dengan tissue basah antiseptic, juga dengan menutup tempat 
toilet saat menyiramnya, karena bakteri yang di keluarkan dari dalam tubuh 
melalui kotoran sangatlah berbahaya.
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9 langkah mencuci tangan yang benar 
untuk mencegah penyebaran virus korona
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Social Distance

Social Distance atau yang disebut dengan menjaga jarak merupakan salah 
satu langkah penting untuk menghindar dari Virus korona, karena Virus korona 
merambat cepat di keramaian melalui udara. Contohnya saat orang bernyanyi, 
bersin, batuk, dan berteriak-teriak, jika mereka mengidap Virus korona mereka 
dengan cepat akan menularkan orang di sekitarnya. Jarak yang baik untuk 
mencegah Korona Virus adalah tiga langkah ( 1 -1,8 meter ). Jaga jaraklah 
minimal 1 meter dari orang di samping dan sekitarmu agar tidak tertular 
dengan Virus.
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Gejala Korona Virus

Gejala Korona Virus adalah gejala yang nampak terlihat seperti penyakit biasa 
pada umumnya. Gejala tersebut adalah demam, batuk, diare, sesak nafas, 
gangguan pernafasan, dan sakit tenggorokan. Walaupun gejalanya sama, 
tapi penyebab virusnya berbeda, sehingga pemeriksaan laboratorium sangat 
diperlukan untuk mengonfirmasi apakah seseorang terinfeksi Virus korona. 
Banyak penderita Virus korona hanya mengalami gejala ringan yang merupakan 
awal penyakit, dan tidak sadar namun sangat berbahaya pada orang lain. Virus 
korona tidak mengenal usia, baik tua atau muda dapat terkena Virus korona.

WASPADA,
Virus korona tidak 

mengenal usia, 
baik tua atau muda 
dapat terkena Virus 

korona.
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Tindakan yang harus dilakukan adalah melaporkan apa yang kalian rasakan 
kepada orang tua.

“Tetap bijaksana dan berpikiran tenang.”

Tanya kepada orang tua untuk membawa kamu ke rumah sakit yang disarankan 
oleh pemerintah. Isolasikan diri. Tetap senang, tetap sehat dan tetap jaga 
kerbersihan.
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STOP
PENYEBARAN WABAH 

Virus korona, 
GUNAKAN MASKER

SAAT KELUAR 
RUMAH!

INGAT,
selalu

CUCi TANGAN 
DAN GUNAKAN 

HAND SANiTiZER 
...

selalu ingat 
gaya hidup 
sehat dan
jaga daya 

tahan tubuh
....


