
– Ziemię oprócz przybyszów z  Wysp Tajemniczych 
Zapachów, Smaków i Receptur zamieszkują też inne 
stwory, które są tak maleńkie, że nie możemy ich zo-
baczyć. Należą do nich bakterie i wirusy. Te pierwsze 
często żyją w zgodzie z organizmami i nie czynią im 
nic złego np. niektóre bakterie mieszkają w waszych 
brzuszkach i pomagają strawić wszystko, co zjada-
cie. Zdecydowanie nieprzyjemne i podstępne są na-
tomiast wirusy – opowiadał Antoni.  
– Wstrętne wirusy! – Wykrzyknął Pajdek i wsadził 
łapki do worka z mąką. 
– Zanim dodasz mąkę do ciasta, uściśnij proszę łap-
kę Kromki i Okrucha – powiedział Antoni, któremu 
nagle przyszedł pewien pomysł do głowy. 
– Ojej… – Zdziwiła się Kromka – teraz nasze łapki 
też są w mące! Okruch próbował strzepnąć drobin-
ki białego pyłu, które błyskawicznie oblepiły koloro-
wą sierść Putworów.
– Tak właśnie podróżują wirusy. Choć ich nie widać, 
mogą być na waszych łapkach, klamkach i zabaw-
kach.
– Czy tak dotarł do nas wirus w koronie? – Zapytał 
Pajdek
– Tak, ludzie podróżują, podobnie jak wy moi mali 
przyjaciele. Ten wirus wędruje na ich rękach, z któ-
rych bardzo szybko dostaje się na wszystkie doty-
kane przedmioty. Niestety wirus, który panoszy się 
obecnie po świecie przekazywany jest też drogą 
kropelkową. Kiedy osoba chora np. kicha, wirus 
trafia do układu oddechowego innej osoby i powo-
duje infekcje.

W koronie czy bez - Wstrętny jest
– Wtedy kaszlemy, mamy temperaturę i  trudno 
nam się oddycha – wtrącił Okruch.
– Tak się dzieje, bo organizm podejmuje walkę 
z nieproszonym gościem. Każdy jednak może czuć 
się inaczej, to wszystko zależy od naszych indywi-
dualnych cech. Wirus, który spowodował, że szkoły 
są zamknięte, rodzice pracują z domu i nie można 
wyjść do kina jest niebezpieczny przede wszystkim 
dla osób starszych i tych, które są przewlekle cho-
re, czyli przyjmują leki i  stale odwiedzają lekarzy. 
Pozostanie w domu chroni nas przed szybkim roz-
przestrzenianiem się wirusa. Dzięki kwarantannie, 
czyli czasowemu odosobnieniu ludzi, minimalizu-
jemy kontakt z chorymi i osobami, które nie mają 
oznak infekcji, a jednak roznoszą podstępnego wi-
rusa.   
– Nie można oblizywać łapek i pocierać oczu oraz 
noska! – Oznajmił Pajdek. 
– Tego lepiej nie robić, a jeśli już to porządnie wy-
szorowaną łapką – uśmiechnął się Antoni.
– Potwornie trudno pozbyć się takiego wirusa – 
zmartwiła się Kromka, a  Okruch sięgnął po jedno-
razową chusteczkę i próbował zetrzeć mączny pył, 
który z łapki niepostrzeżenie zawędrował w okolice 
pyszczka i za nic nie dawał się stamtąd usunąć. 
– Wirus, choć zapewne z powodu noszonej na gło-
wie korony uznał, że jest potężny i zawładnie całym 
światem – pomylił się. Nie znamy na niego lekar-
stwa, ale wiemy jak pokrzyżować jego plan! Się-
gnijcie po mydło i porządnie wyszorujcie łapki, bo 
to jest najważniejsze! – Zawołał do Putworów.



Stworki bez chwili namysłu wykonały polecenie 
i  stłoczone przy umywalce obserwowały jak cie-
pła woda zmywa białą mydlaną pianę, mączny pył 
i wszystko to, czego  nie widać.
– Zostaniemy w domu, będziemy przestrzegać za-
sad higieny i  zadbamy, by nasze organizmy były 
silne, a  wtedy wirusowi spadnie ta jego korona!  
– wykrzyknęły chórem Putwory.
– Otóż to! Dlatego też moi drodzy teraz wskoczycie 
pod swoje kołderki, by porządnie się wyspać, a ju-
tro zjecie zdrowe śniadanie i  jak wszystkie dzieci 
zabierzecie się za lekcje, a  w  ramach gimnastyki 
posprzątacie pokój – powiedział Antoni.

– Ale nuda … – Westchnął Pajdek.
– Nuda?? Jest tyle ciekawych rzeczy, które można 
robić w domu. Poproszę dzieci, aby zrobiły dla was 
listę tych najfajniejszych – odpowiedział Antoni 
i  dodał – życie, choć na moment spowolniło swój 
rytm i  ograniczyło się do mniejszej przestrzeni, 
toczy się nadal. Piekarze wypiekają świeże pieczy-
wo, dzieci uczą się przed komputerami, ich rodzice 
pracują zdalnie, czyli z domu, a wirus odbija się od 
zamkniętych drzwi i  tak jak niespodziewanie się 
pojawił – odejdzie, jak to już wcześniej na świecie 
bywało.

Podzielcie się pomysłami z Putworami! Co można robić w domu podczas kwarantanny:

Inne przygody Putworów możecie przeczytać na stronie putwory.pl 
lub wysłuchać na putkowym kanale YouTube

już niebawem ogłosimy dla was konkurs! 

Obserwujcie nasz profil na Facebooku


