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     Poniżej jest pokazany wykres zachorowań według WHO (World Health Organization) w dzień 29.03.20
Krajami z największą liczbą zarażonych są Włochy i Chiny, czyli centrum epidemii koronowirusa, gdzie
wszystko się zaczęło.Niestety liczba zarażonych wzrasta z każdym dniem i chwilowo nie ma na niego leku.
USA miało już styczność z inną odmianą tego wirusa lecz dzisiejszy jest o wiele bardziej rozwinięty. COVID-19
produkuje białko dzięki, któremu może przedostać się do komórek naszego ciała. Jedyną szczepionką która
może temu zapobiec jest szczepionka mRNA-1273 opracowana przez naukowców National Insttues of Health.
Zasadą działania jej jest pobudzenie układu immunologicznego do produkcji przeciwciał- w rezultacie nabytej
odporności organizm człowieka powinien już od tego momentu radzić sobie w zetknięciu z SARS COVID-12. 

jk

JK



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Wydanie specjalne 03/2020 | Strona 2 
www.juniormedia.plCorona-virusowe ferie

JK

JK

Tym razem zdarzenia, święta i wydarzenia zmieniającego się świata mogliśmy obserwować tylko zza okien
naszych domów, monitorów, telewizora i ekranu komputera, komunikatorów i narzędzi multimedialnych.
Wiele wyjazdów, wycieczek, planowanych wymian studenckich i uczniowskich zostało, póki co bezterminowo 
odwołanych(Z naszymi Przyjaciółmi z wymiany Erasmus możemy być w kontakcie telefonicznym). 
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Dzisiejsze lekcje wyglądają inaczej niż zwykle z powodu koronawirusa, posługujemy się 
nauczaniem on-line. Dzięki temu nie musimy bać się o swoje zdrowie i zgodnie z 
przepisami przechodzić ogólnokrajową kwarantannę.Nie mniej jednak nowa rzeczywistość 
nakłada na nas mnóstwo nowych obowiązków i wymaga dużo więcej samodyscypliny i samo 
dzielności w organizowaniu przestrzeni do nauki w zaciszu naszych własnych domów.   
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Coś dla ciała i coś dla ducha ( tym razem coś TOTALNIE NIEOBOWIĄZKOWEGO)

1.https://www.facebook.com/2329601213941789/photos/2329601740608403/
2.https://qczaj.pl/
3.https://scratch.mit.edu/
4.https://www.facebook.com/domjogiwinnica/
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