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Hanya  hal yang perlu kamu pahami tentang bagaimana
virus Corona

SATU

MENYEBAR



Mulut
Hidung
Mata

masuk ke
dalam

Orang sehat

Orang sakit

Virus akan menyebar jika
percikan liur ini



 Kamu akan aman dari
percikan air liur dengan menjaga jarak 2m.
Menjaga jarak.1

2m-0,5m

Jadi, ketika kamu melihat orang batuk/bersin
/sakit, kamu bisa:

Haaachii!!



  BERI MEREKA MASKER.
Jadi mereka bisa bersin/batuk di dalam maskernya
untuk melindungi orang-orang di sekitarnya.
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Terima kasih
“SROOOT”

ATAU



Mungkin orang ini tidak sakit. Dia
hanya melindungi dirinya.

Orang yang sudah tertular
mungkin tidak menunjukkan
gejala, tetapi tetap 
menularkan penyakitnya.

dapat

Secara umum, sebaiknya hindari
keramaian, karena kamu tidak tahu
siapa saja yang sedang sakit.



Alat makan

Orang
sehat

Pegangan
kereta

Tombol lift

Tisu
Gelas

Perangkat
digital

Bahkan di 
masker

bagian luar

Pegangan
Tangga

Mouse

Pulpen
Kenop
pintu

Tangan mereka

Meski begitu, terkadang air liur orang sakit dapat
menempel pada...



kalian semua bisa jatuh sakit.

atau wajah
orang-orang
terdekatmu,

mengucek mata

Jika kamu tidak sengaja menyentuh benda-benda itu,
lalu menyentuh wajahmu sendiri,



Satu-satunya cara efektif untuk menyingkirkan virus adalah
mencucinya dengan sabun, pemutih, atau alkohol.

Virus dapat bertahan sampai 24 jam
pada permukaan sebuah benda.

Sabun



tindakan pencegahan
berikut ini.

Karena itu, sebaiknya ikuti



cuci dengan
sabun sampai
di sini.

Sabun
Siku tangan

Jangan sentuh wajahmu. (Atau wajah siapa pun.)
Jika memang harus, cuci bersih dulu tangan kalian dengan
sabun.



Seperti menyanyikan lagu
“Happy Birthday” dua kali.

di bawah
kuku selama 20

detik

di sela-sela jariCuci punggung
tangan

Bagaimana cara mencuci tangan sampai bersih?



Jika tersentuh, jangan
khawatir. Segera cuci tangan
dengan sabun.

Jangan sentuh 
 masker

bagian
luar

percikan air liur

Bakteri dapat
berkembang biak di

 masker
jika dipakai terlalu
lama.

bagian dalam

Buang maskermu jika sudah terasa kotor.
Jangan pakai masker lebih dari satu hari.



Gunakan sendok
sayur

Anak
AyahIbu

Gunakan handuk
masing-masing.

Jangan pakai bersama makanan,
alat makan, gelas, dan handuk.



Kamu tidak dapat
menyentuh wajah
dengan sikumu
sendiri, coba saja.

Sebisa mungkin, buka atau tutup pintu
dengan .siku atau bahu



Rumah
Setelah bepergian ke
luar rumah

Sebelum makan

Selalu cuci tanganmu dengan
...sabun

Terakhir,



sabun

Jagalah
kesehatan!



Jagalah
kesehatan!

Sabun



Baca tips-tips lainnya pada
artikel-artikel di atas!

"This animation shows how far your sneeze can actually
travel" by Chia Yi Hou and Andrea Schmitz, in Business
Insider (Jan 21, 2020)

"The Wuhan Virus: How to stay safe", by Laurie
Garrett, in Foreign Policy, Report. (Jan25, 2020)

"How to avoid the coronavirus? Wash your hands",
Elizabeth Rosenthal, in New York Times, Opinion.
(Jan 28, 2020)

Referensi utama untuk informasi medis:



Keterangan tambahan: Tindakan pencegahan dalam bentuk komik ini sangat efektif untuk mencegah
penularan penyakit umum lainnya, seperti flu dan pilek, dan harus diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari, bahkan ketika tidak ada wabah.
Referensi: lnformasi dalam komik ini dibuat berdasarkan pemahaman COVID-19 hingga 28 Februari 2020,
dan sebagian besar diambil dari tiga referensi ini.
https://www.nytimes.com/2020/01/28/opinion/coronavirus-prevention-tips.
htmlhttps://foreignpolicy.com/2020/01/25/wuhan-coronavirus-safety-china/  
https://www.businessinsider.com/how-far-sneeze-cough-germs-can-travel-2018-10
Informasi Tambahan Komik dalam bentuk PDF dapat diunduh di sini: 
https://gumroad.com/weimankowart
Pedoman Menyebarkan Komik Komik ini dapat dibagikan secara gratis melalui media daring, atau melalui
Whatsapp dan Telegram, dan dapat diunduh secara gratis untuk dicetak dalam bentuk poster untuk
penggunaan pribadi atau sebagai materi edukasi di rumah, sekolah, dan tempat kerja..
Saat membagikan komik ini, ingat 3 hal berikut: 
1) Dilarang mengedit gambar komik yang akan dibagikan. 
2) Komik ini tidak dapat diperjualbelikan. 
3) Jika dibagikan di media sosial FB, cantumkan kredit pengarang dengan menyebut @weimankowart, di
IG dengan menyebut @weimankow (IG), atau mencantumkan tautan ke instagram.com/weimankow 
Untuk penggunaan lainnya, silakan hubungi: comicsforgood@gmail.com
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