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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

“Kurioziteti mund të kapërcejë frikën më 
shumë se sa mund ta bëjë guximi”
James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Kjo histori lind në Kinë, në qytetin e largët të 
Wuhan-it, i cili përshkohet nga lumi Blu.
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

Aty jetonte një mjek i quajtur Li Wenliang, i cili qe i 
pari që paralajmëroi simptoma të çuditshme tek pacientët 
me raste të rënda të gripit.
I shtyr nga kurioziteti ai filloi të studionte dhe të 
mblidhte të dhëna.
Disa ditë më pas, vendosi të japë alarmin për përhapjen e 
një sëmundjeje të re!
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

Mjekët dhe shkencëtarët iu futën menjëherë punës dhe 
zbuluan fajtorin.

Një mikrob kaq i vogël që mund të arrijë deri në skajet e 
mushkërive tona.

Emri i tij është Sars-CoV-2 por njihet ndryshe si  
Coronavirus.
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

Eshtë kaq i vogël saqë në majën e një gjilpëre mund të 
jetojnë mbi 350 mijë viruse, pothuajse aq sa popullsia e 
qytetit të Firences!

sa i vogël është Coronavirus-i?
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

Mjafton vetëm një tështitje për ta zhvendosur 2 metra 
larg.
Në këtë mënyrë është përhapur kaq shpejt duke mbërritur 
në vendin tonë dhe në shumë vende të tjera.

Nuk është vetëm i vogël por është gjithashtu i ngjitshëm!
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

Në vendin tonë Coronavirus-i u  bë shumë shpejt i 
famshëm.
Radio, TV, gazetat e të rriturit nuk bëjnë gjë tjetër 
veçse të flasin për të.
Për të madje mundet të mbyllin edhe shkollat.



NanoMetrI
nM =



15

Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

Duket e çuditshme të mos dalësh më jashtë me shokët, e 
megjithatë është e rëndësishme për ta evituar, sepse 
mjafton një tështime, një përqafim ose një shtrëngim 
duarsh për t’u sëmurur.

Shkencëtarët thonë se virusi përhapet shumë shpejt në 
ambjente të mbyllura e të populluara.

Përshtatet me të gjithë, nuk ka rëndësi çfarë gjuhe flet, 
nga vjen apo sa vjeç je.
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

Thonë se nuk duhet patur frikë prej tij,  por të jemi të 
kujdesshëm. 
Mjaftojnë veprime të vogla nga ana e kujtdo për të 
shmangur përhapjen.Quhet parandalim.

Për të evituar që virusi të argëtohet duke shkuar nga 
nje person në tjetrin, shkencëtarët dhe mjekët po 
studjojnë ditë e natë një mënyrë për ta luftuar.
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   Laj rregullisht duart me ujë dhe sapun.

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   Kur tështin ose kollitсh vendos një pecetë   
   letre apo vendos krahun para gojс … dhe  
   

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   Shmang vendet e mbyllura apo të populluara. 

1

2

3
laj përsëri duart!



    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.
 Mos prek sytë, hundën dhe gojën…të cilat janë 
    rrugët kryсore të hyrjс së virusit në trupin tonë. 

    Butta i fazzoletti usati.
    Hidhi poshtë pecetat e 
    përdorura.

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. Ma se devi  
    uscire indossa la maschрina!
    Nëse ke tempрaturë,dhimbje fyti apo mendon 
    se je me grip,mos vendos në rrezik shëndetin tënd apo të 
    të tjрëve,  qëndro ne shtëpi. Nëse duhet të dalësh vendos  
    maskën mbrojtëse!

4
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

Mund të nevojitet ndoshta pak kohë, por shkencëtarët po 
punojnë për të na kthyer në normalitet.

A do të rrimë gjatë pa takuar miqtë tanë?

Ndërkohë mundohuni të jini më shumë kreativ!
Shumë të rinj nga e gjithë bota kanë shpikur mënyra të 
ndryshme për tu përshëndetur pa shtrënguar duart apo 
përqafime… e ju cilat përshendetje do të krijoni?
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