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Małgosia i Oliwka z 7a
KORONAWIRUS NIE CHCE NAS OPUŚCIĆ

Wbrew oczekiwaniom miliardów ludzi koronawirus nie zamierza
opuścić naszego świata. Non stop wzrasta liczba zakażeń, co wiąże się
również z dużym saldo zgonów. COVID-19 jest to wirus RNA, co jest
rybonukleinowym kwasem chemicznym, osłoniętym błoną tłuszczową.
Jednak Covid-19 to tylko choroba wywoływana przez SARS-CoV-2.
Schorzenie to objawia się najczęściej po prostu grypą, chociaż u
młodszych są to zaburzenia układu pokarmowego. Początkowe oznaki
tej niedyspozycji to; gorączka, kaszel, duszności, dreszcze, ból mięśni i
gardła oraz zaburzenia zmysłów węchu i smaku. Leczenie
koronawirusa jest stopniowym wyleczaniu objawowym, z podaniem
leków na malarię i przeciwko zakażeniu prątkiem HIV. Ludzie intelektu
cały czas pracują nad wynalezieniem szczepionki, dzięki której
będziemy mogli wrócić do normalności. Na przełomie marca i kwietnia
zostały podane informacje na temat jej wynalezienia, a testy kliniczne
miały odbyć się pod koniec miesiąca. Badanie dwóch pierwszych faz
przebiegło wręcz zbyt szybko, dzień po uzyskaniu zgody od
niemieckiego regulatora. Na dziś mamy informacje dotyczące poddaniu
się dwunastu ochotników na testowaniu na nich nowego leku BNT162.
Nie znamy jeszcze do końca konkretnej dawki, którą należy podać
pacjentowi ani tego czy remedium w ogóle jest skuteczne.
Uważamy, że otwarcie galerii jest pomysłem skandalicznym, ponieważ
ludzie nie znają umiaru i niezależnie na sytuacje świata pójdą zrobić
zakupy. Maseczki przez większość społeczeństwa są noszone tylko na
ustach, w ramach zapewnienia sobie braku mandatu. No naprawdę?!
Tu nie liczy się kara pieniężna dana nam przez władze, tylko ludzkie
zdrowie. Nos jest również narządem, przez który wirus ma dostęp do
naszego organizmu. Myjmy często ręce oraz je dezynfekujmy
przeróżnymi żelami, które możemy wykonać nawet samodzielnie w
domu. Zróbmy spotkanie przez Skype zamiast spotykać się z naszymi
rówieśnikami oraz rodziną. Zamiast porannej jazdy autobusem do
pracy wybierzmy rower, który zapewni nam mniejsze ryzyko zakażenia,
ale również i zdrowie.
Jesteśmy w stanie kontrolować to co robimy, a przyszłość jest zależna
wyłącznie od nas oraz od tego jak podejdziemy do aktualnej sytuacji.
Bądźmy rozważni, ale i dobrej myśli, ponieważ nastawienie to trzy
czwarte sukcesu.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 29 05/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl KAMYKOWO

Zasady bezpiecznego poruszania się podczas pandemii
Ada Anykiel klasa 5

Pewnego słonecznego dnia mama smok
gotowała obiad dla swojego synka Kacpra,
nagle przybiegł do niej i spytał czy pójdą
dzisiaj na rower. Mama odpowiedziała
Kacprowi, że teraz nie wolno wychodzić na
dwór, ale synek nie rozumiał dlaczego.
Mama smok powiedziała, że wyjaśni mu to
po obiedzie. Kacper szybko zjadł, ponieważ
chciał się dowiedzieć, dlaczego nie można
wychodzić na dwór. Gdy mama smok zjadła
obiad, powiedziała, że gdy się wychodzi się
na dwór to trzeba zachowywać 2 metry
odległości, zakładać maseczkę, rękawiczki.
Osoby niepełnoletnie nie mogą wychodzić
bez opieki dorosłych na ulicę, jest zakaz
korzystania z placów zabaw, gromadzenia
się. Zamknięte są miejsca publiczne. Można
wychodzić na dwór, ale niedaleko od domu i
nie za długo.
Teraz Kacper już rozumie zasady
bezpiecznego poruszania się na dworze
podczas epidemii i tłumaczy wszystkim
swoim kolegom, dlaczego nie powinno się
wychodzić z domu.
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