Wat is die koronavirus, Flip?
Hoekom is almal bang daarvoor?
Want dit is gevaarlik, Flippie,
maar kom ons begin van voor!

met Flip,
Flippie en Vriende

www.flipflippieandfriends.co.za

So laat ons almal saamstaan,

Die koronavirus is AAKLIG,
Ek is die
koronavirus.
Hulle noem my
COVID-19!

want dán kan ons dit klop!

dis iets wat ons moet stop.

Die koronavirus is 'n nare kiem
Maar dié klein kiem kan gou versprei,

wat baie siek kan maak.

selfs sonder dat ek aan jou raak.
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Was en hou hulle altyd skoon,
Ons handjies wil aan alles vat,

veral voordat jy eet!

was hulle met water en seep.

Gebruik altyd 'n sneesdoekie

Of steek jou neus diep in jou arm ...
Atiesjoe! En sê ekskuus!

as jy moet hoes of nies.

Het jy dalk 'n vriend wat siek is?
Hou 'n afstand, net vir nou,

Bly eerder twee treetjies weg.

want só sien ons die virus reg.
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As ons by die huis bly,

Want as die virus nie versprei nie,

doen ons ook 'n goeie ding.

sal ons dit gou-gou oorwin!

Ons sal só die kiem kan klop,

En wanneer ons skool toe gaan,

en dan skree almal saam: "Hoera!"

moet ons vir eers 'n masker dra.

Jippie!

So al wat jy moet doen,

Hoop hou nooit op nie ...

is om die virusreëls te onthou.
Vertel dit vir almal wat jy ken,

Beskikbaar in die
volgende Suid-Afrikaanse tale:
Engels, isiXhosa, isiZulu,
Sesotho, Setswana, Sepedi
en Afrikaans

dis belangrik vir my en jou.
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