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Вируси и бактерије 
су веома сићушни
организми који се налазе 
свуда око нас. Толико су 
мали да не можеш да их 
видиш уколико не узмеш 
моћну машину која се зове 
микроскоп.

Бактерије су организми 
који су невидљиви
голим оком, као и вируси. 
Бактерије могу да живе 
и да се размножавају чак и 
ван твог тела. 

Када неко случајно 
удахне вирус који се 
налази у ваздуху или га на 
други начин унесе у тело, 
вируси „оживе”. Тада могу 
да се размноже и изазову 
разне тегобе у телу, због 
чега се разболиш. 

Шта су ВИРУСИ,
а шта БАКТЕРИЈЕ?



Боли ме 
стомак!
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Осим што се налазе свуда у природи, 
бактерије могу бити присутне и у нашим 
органима. Већина њих је безопасна по 
твоје здравље, али постоје и оне бактерије 
које изазивају разне болести. 

Због бактерија може да се поквари храна – знаћеш да не би требало 
да је једеш ако је променила боју или мирис. 
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где живе ВИРУСИ и БАКТЕРИЈЕ?

 на твојим рукама

  на улици и на твојим 
ципелама

 у купатилу

  у парку, на трави, 
игралишту и 
животињама

Вируси и бактерије живе: 
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  у твојој соби, на играчкама и поду

Најновија 
истраживања 

указују да 
су мобилни 
телефони и 
тастатуре 

компјутера 10 
пута прљавији 
од ве-це шоља.
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размножавају се 
МУЊЕВИТОМ брзином

1 организ ам бактерије се
брзо претвори

у 2 организма,
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шта би требало ДА РАДИШ ?

Ако се разболиш, не иди у школу, јер вирус који носиш у себи може 
прећи на твоје школске другове! 

Не ометај своје родитеље! Они раде од куће да би могли да брину о теби. 

Уколико знаш да је неко 
прехлађен, немој бити у 

његовој близини док не оздрави! 

Ако се разболиш, не смеш да се 
физички напрежеш, јер то 

одмаже твом организму да се 
опорави и да оздравиш!
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Шта ако се велики број људи 
зарази истим ВИРУСОМ?

Ако људи заражни вирусом не поштују правила и не остану 
код куће, они преносе вирус другима. 

Када се баш много људи у 
држави зарази истим вирусом, 

то се зове епидемија. 
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Истим вирусом може да се зарази скоро 
цео свет. То се зове пандемија. 
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у случају ЕПИДЕМИЈЕ или
ПАНДЕМИЈЕ придржавај 

се следећег:

Носи маску и подсети друге да је 
такође носе.

Држи дистанцу! 

Кијај у марамицу или 
заклони уста лактом!

Не додируј лице, очи, нос и 
уста прљавим рукама!

Редовно и дуго пери руке!
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Не ходај у прљавој
обући по кући!

Најбоље би било да не излазиш из куће.

Слушај родитеље и лекаре! Ако сви људи буду 
поштовали правила, вирус ће нестати. 

Избегавај места на којима има 
пуно људи. 



ЗАПАМТИ!
Поштуј правила!

Буди одговоран према себи и другима.
Труди се да будеш уредан.

Води рачуна о својој исхрани, хигијени и 
целокупном здрављу!

...јер...

Научници кажу:
Од неке чудне материје
створени су невидљиви
вируси и бактерије.

Од бактерија и вируса
могу да заболе стомак и глава.
Доктор потврђује:
То је, децо, инфекција права!

Када редовно перемо руке,
ситуација се мења,
с водом и сапуном нестају,
та чудна створења.
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