
S i a p a k a h  y a n g  m e n a n g  d a l a m  p e r t a r u n ga n ?  

Komik Kesedaran COVID-19  

VAAYU:   
Wira Kesihatan Awam dan Alam Sekitar.  
Bolehkah dia mengalahkan Corona? 

Corona:  
Virus asas penyakit COVID-19 yang 
merebak dengan cepat di dunia  





B E R I T A  T E R K I N I  

VIRUS CORONA 

Bapa, 
Apakah itu virus 
co..co..corona? 

Saya dengar dalam 
TV. 

Hmm . . 
 Saya akan ceritakan                
apabila saya pulang  
dari kerja nanti, ya? 

 
Vaayu! Marilah! 

 Vaaayu! 
Mari tolong kami! 

Saya tahu  
siapa yang  
kita boleh  

panggil! 

 

Bapa kata dia kan ceritakan 
kemudian.  Kepada siapa lagi 

kita boleh tanya? 



Oh! Anak-anak ini cemas!  
Saya akan pergi   
jumpa mereka. 

Helo! 
Kenapa cemas ini? 



Vaayu, kami dengar 
berita TV katakan  

Corona virus.         
Perlukah kami takut? 

Kamu semua  
tahu tak apa itu  
virus Corona? 

Apa  
itu  

virus? 

Virus adalah seperti kuman.  
Bahan berjangkit yang sangat 

kecil. Mereka tinggal                 
di dalam benda-benda hidup. 

Bolehkah  
kami 

melihatnya? 

 Tidak.   
Ia sangat kecil .   

Tidak boleh dilihat 
oleh mata kasar. 

Ohh! 



Betulkah? 

Ya 

Katakan kamu menghidap 
selesema dan  

membersihkan hingus 
dengan tangan kamu. 

Vaayu,  
bagaimana virus itu 

merebak? 

Virus tidak boleh  
bergerak dengan sendirinya.   

Ia merebak dengan  
mudah melalui  

sentuhan 

Bagaimana ya? 
Tolong jelaskan. 

Selepas itu jika kamu  
berjabat tangan dengan kawan,  

kamu telah membawa virus  
kepada kawan kamu itu. 



Vaayu, 
Adakah cara lain    

virus ini boleh             
menjangkiti kita? 

Ya.  Virus boleh terapung 
dan bergerak melalui 

udara. 

Betulkah? 

Inilah sebabnya,  
doktor dan guru selalu 
menasihati agar kamu 
menutupi mulut jika   
bersin atau batuk. 

 Apabila virus masuk ke dalam 
badan kita, mereka akan cuba 

menawan satul sel dalam badan 
kita dan menguasainya untuk 
membuat lebih banyak virus 

Apakah virus 
 lakukan dalam 

 badan kita? 



 
Virus dalam sel terus bertambah  

dan apabila sel itu penh dengan virus,                
ia akan meletup dan menyebarkan virus 

kepada sel-sel yang lain untuk                 
banyakkan lagi virus  

dalam badan. 

Jadi inilah  
jadikan kita  
jatuh sakit? 

 Ya, apabila mereka           
bertambah menjadi                

berjuta-juta. 

 Dalam hidup kita  
 virus menyerang kita banyak  

 kali tetapi kita ada  
    tindakan pertahanan  

dalam badan  
untuk pulih  

   dengan cepat 



Vaayu,  
ceritakan  

bagaimana virus Corona  
ini berbeza daripada  

virus yang lain. 

Virus Corona ini  
seperti virus-virus yang lain  

juga yang membawa selesema 
dan penyakit cacar 

Batuk, Selesema,  
Sakit kepala, Demam, dan 

 Sesak Nafas adalah tanda-
tanda yang mungkin  

terjadi setelah diserang  
virus Corona. 

Apakah  
tanda-tanda  
seseorang itu  
diserang virus  

Corona? 



Anak-anak,  
jangan bimbang mengenai 

virus Corona ini.   
Kita akan selamat,  

jika kita ikuti langkah-
langkah keselamatan 

 yang mudah. 

Tidak  
perlu bimbang.   
Hanya ikuti apa  
saya mengajar  

sekarang 

Kadar kematian menerusi  
virus Corona ini 2%.  Ini bermakna 

jika 100 orang dijangkiti dengan 
virus ini, hanya 2 orang   

dijangkakan maut. 

Vaayu, kami lihat dalam suratkhabar dan TV 
semua orang cakap pasal virus Corona. 

Adakah kita ini 
selamat? 

Tapi, kami dengar banyak 
orang mati di Cina.   

Ia juga merebak dengan cepat 
dalam negara-negara lain. 

Tapi, mengapa? 



Betulkah kita pernah 
menghadapi virus yang             

berbahaya dahaulu? 

Dulu kita ada  
penyakit SARS.   

Kadar kematian adalah 10%.  
Selesema kinzir, kadar  

kematian adalah 4.5% dan 
Ebola lebih lagi. 

Ya.   
Kadar kematian virus 
Corona adalah lebih 
rendah dan kita akan 

selamat. 

Jadi kita tidak perlu bimbang  
mengenai virus Corona? 

Ya. Tidak perlu bimbng, tetapi  
kita harus berjaga-jaga, dan  

jangan panik mengenai virus Corona. 



Ya, ada beberapa  
langkah mudah di mana 

kamu dapat pastikan kamu 
dan keluarga kamu selamat 

dari jangkitan ini. 

Ya anak-anak,  
kamu boleh mengawal  

rebakan virus Corona dan 
kamu boleh mengalahkannya 
dengan mengikuti langkah-

langkah yang mudah. 

Ya Vaayu.  Kami kuat dan tidak  
akan panik mengenai virus Corona tetapi 

ceritakan apakah langkah-langkah        
keselamatan yang harus diambil untuk               

mengalahkan virus ini? 

Bolehkah kita betul-
betul mengalahkannya? 

Betulkah, kita boleh mengawal  
perebakan virus Corona dan bagi 

diri kita dan keluarga kita? 



Wow! Ini bagus!   
Kita boleh kalahkan  

virus Corona! 

Ok, anak-anak, saya akan memberitahu 
kamu langkah-langkah mudah untuk 
elakkan bukan hanya virus Corona,          

tatapi virus dan kuman yang lain juga. 

Tolong beritahu saya 
bagaimana mengawal 

jangkitan 
Virus! 



AIR DAN SABUN 

TANGAN KE TANGAN 

CELAH-CELAH JARI TUMPUKAN IBU JARI 

BELAKANG TANGAN 

LAP DENGAN  
TUALA BERSIH 

PERGELANGAN TANGAN 

Kuman dan virus sembunyi di tempat-
tempat yang susah untuk dibunuh.   
Jadi, kita perlu membasuh tangan 

kita dengan cermat.   
Ikutilah saya dalam tujuh langkan ini. 

Langkah Pertama. Kita perlu 
jaga kebersiahan diri. Gunakan 

penbersih tangan dan basuh  
tangan kamu dengan cermat 

Bagaimanakah kita mencuci 
tangan untuk membunuh  

kuman? 



 Ya anak-anak, kamu tahu virus 
merebak melalui sentuhan.   

Malri kita memberi salam cara 
tradisi 

Apa itu? 



Tidak anak-anak.   
Kamu hanya pakai topeng  

apabila . . .  

Jika kamu ada  
tanda-tanda masalah  

pernafasan atau batuk 

Jika kamu sedang menjaga 
orang yang ada masalah 

pernafasan 

TIDAK perlu untuk  
orang ramai yang tiada 
 masalah pernafasan 

Kamu adalah pekerja  
kesihatan yang merawati  
pesakit yang ada masalah 

pernafasan 

Jika saya tidak ada selesema 
atau masalah pernafasan,     

perlukah saya pakai topeng? 

Tidak. Kamu tidak  
perlu pakai topeng.   

Tetapi ikutilah  
cadangan di atas 

Langkah lain adalah  
kamu pakai topeng muka 

apabila berada  
dalam tempat  
orang ramai 

Kita semua kena 
pakai topeng-kah? 





Jika kamu batuk-batuk, demam atau ada             
masalah pernafasan, hubungilah doctor dengan 

segera dan patuhilah arahan doctor. 

Hai  
anak-anak! 

Baik sekali! 
Inilah langkah-langkah 

mudah mengalahkan virus 
Corona dan kuman  

lain. 



Terima kasih Vaayu!!   
Ini memang langkah-langkah yang mudah 

dan dengan ini kita dapat                                
mengalahkan virus Corona. 

Ya anak-anak.  Bersama-sama 
kita boleh mengalahkan virus 

Corona dan jangkitan yang lain. 

Marilah kita mengikuti langkah-langkah       
mudah ini untuk mematahkan jaringan 

jangkitan dan menjadi wira yang                   
menghalang penyakit. 

Yayyyyy! 
Inilah dia! 

Patahkan jaringan  
jangkitan penyakit! 

Bagus!  Tolong berutahu  
kawan-kawan kamu dan ajak  
mereka bersama menghalang  
rebakkan kuman dan virus. 



Baiklah anak-anak.                    
Ceritakan. Bagaimanakah kamu dapat 

mengalahkan virus Corona? 

Mencuci tangan  
denagn teliti. 

Kekalkan jarak  
Sesama mu 

Bersalam  
tanpa  

menyentuh 

Amalan  
kebersihan  

peribadi 

Jika sakit,  
ikut nasihat  

doktor 



Terima kasih anak-anak. 
Kamulah hero-heroku 
Jika kamu tidak dapat 

keluar, mainlah di dalam            
rumah! 

Terima kasih, 
Vaayu 

Vaayu  
Pulang 

Yaay! 
Kita boleh main 
dalam rumah. 

Ya-lah. 
Ada macam-macam 

mainan dalam rumah. 
Congkak, Karom, ludo.  
Boleh juga baca buku 

dan komik. 



Virus Corona  UNTUK KANAK-KANAK UMUR 9 HINGGA 12 TAHUN 

Virus Corona atau COVID-19 adalah sebahagian 
daripadd kelompok virus yang menyebabkan  
penyakit selesema biasa serta panyakit yang           
berbahaya seperti MERS-CoV dan Juga SARS-CoV. 
 
Tanda-tanda umum jangkitan termasuklah       
simptom pernafasan seperti batuk, demam, dan 
sesak nafas.  Dalam kes yang teruk, jangkitan 
boleh mengakibatkan radang paru-paru, sindrom 
sesak nafas yang teruk, kerosakan buah pinggang 
dan juga maut. 
 
(Sumber: WHO) 


