




Nama saya Imanuel. Saya siswa kelas 2 SD. 
Saya mempunyai adik bernama Mimi.
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Sejak bulan Maret, kami belajar dari rumah. 
Kami belajar dibantu oleh Mama dan Bapak.
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Mimi bertanya “Kenapa kami sekarang 
belajar dari rumah?” 

“Sekarang ada virus, namanya virus Corona,” 
jawab Mama. Mama lalu membacakan 
buku tentang virus Corona.
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Virus Corona adalah virus yang jahat. 
Virus ini sudah membuat banyak orang sakit. 
Virus Corona bisa juga menyebabkan kematian.
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Virus Corona sangat kecil dan tidak terlihat. 
Virus Corona sangat mudah menular. 
Virus ini menular melalui mulut, hidung, 
dan mata.
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Virus Corona berpindah dari orang yang 
sudah tertular. Virus berpindah dari orang 
melalui air liur. Agar tidak tertular, kita semua 
perlu disiplin.
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Kita perlu mengikuti aturan menjaga kesehatan. 
Kita perlu disiplin menjaga kebersihan badan. 
Kita perlu disiplin menjaga jarak 
dengan orang lain.
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Kita perlu rajin mencuci kedua tangan 
memakai sabun. Sabun akan membunuh 
virus yang menempel di tangan.
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Kita perlu rajin menggunakan masker 
di luar rumah. Masker mencegah virus masuk 
melalui mulut dan hidung. 
Menggunakan pelindung wajah juga bisa 
mencegah tertular virus.
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Virus ini menyebar ke seluruh negara di dunia.
Virus ini juga menyebar di Indonesia.
Semua negara di dunia sedang melawan 
virus corona.
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Vaksin dapat mencegah Virus.
Vaksin membuat tubuh kebal terhadap virus.
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Kita perlu menjaga kebersihan tubuh 
walaupun sudah divaksin.
Kita perlu menjaga kesehatan agar 
terhindar dari penyakit.

24





Imanuel dan Mimi menyimak 
mendengar penjelasan Mama. “Berarti kita perlu 
berhati-hati ya Ma?” kata Imanuel. 

“Ayo, kita patuhi aturan kesehatan!” 
ajak Imanuel kepada adiknya.
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UCAPAN TERIMAKASIH

1. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan, dan 
    Arsip daerah Provinsi Papua
2. Room to Read
3. Yayasan Literasi Anak Indonesia

TIM PENULIS DAN ILUSTRATOR

1. Yayasan Nusantara Sejati
2. Rina Harwati Sikirit, S.Pd.
3. Mojostone Studio



Ayo terus lakukan 5M 
untuk mencegah Virus Corona!

Memakai 
masker

Mencuci tangan 
pakai sabun dan 

mengalir

Menjaga
jarak

Menjauhi 
kerumunan

Membatasi 
mobilisasi dan 

interaksi




