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      ПОСВЕТА  

Оваа книга е посветена на бројните херои во оваа борба: лекарите, 
медицинските сестри и медицинските професионални работници, 
полицијата и надлежните службеници кои се грижат за нашата 
безбедност, свештените лица кои се молат за благослов над нашите 
животи, сите кои работат во продавниците за храна, како и 
фармацевтите во апотеките. Сите деловни субјекти кои несебично 
помагаат и безбројните приказни на луѓе кои инспирираат во овие 
моменти за спас на нашиот свет. 

Ова е наша, но и твоја приказна, исто така.     

Оваа приказна е посветена токму за тебе, млад 
читателу.   

   
. И ти можеш да се вклучиш и да оставиш свој белег како еден 

од супер-хероите. Биди херој! Одлуката е твоја! 
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ПРИЗНАНИЕ   
 

ПОСЕБНА БЛАГОДАРНОСТ ДО  
КО-АВТОР И ИЛУСТРАТОР СИРЕНА ТАРИЕЛО    

КО-АВТОР, УРЕДНИК, ДИЗАЈНЕР НА НАСЛОВНА СТРАНА . 
ПРЕВОД ОД АНГЛИСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „ЕЈ-БИ-СИ“ 

ЕЛИЗАБЕТА МЛАДЕНОВСКА   
ВИ БЛАГОДАРАМ, СПЕЦИЈАЛНИ АГЕНТИ!       

БЕЗ ТВОЈОТ НАДАРЕН ТАЛЕНТ ОВАА МИСИЈА НЕ ЌЕ МОЖЕВМЕ 
ДА ЈА РЕАЛИЗИРАМЕ!   

ВИЕ СТЕ НАШИТЕ МЛАДИ СУПЕРХЕРОИ!   
ПОСЕБНА БЛАГОДАРНОСТ ДО ФОТОГРАФОТ АНГЕЛА УРСО   
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 МАМО, ТАТО, ЗНАЕТЕ ЛИ 
ДЕКА ДОМА ТРЕБА ДА СЕ 
СОКРИЕМЕ? ТАКА КОВИД 

НЕМА ДА МОЖЕ НИКОГО ДА 
НАЈДЕ И ЌЕ ГО СНЕМА!  
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1 – Операција КОВИД  
      

Се наоѓаш во твојата тајна база и чекаш да добиеш 
итна порака.  

 
Ја отвараш твојата тајна веб-страна и ја внесуваш 

тајната шифра. 
 

Порака се појавува на твојот екран-— 

 
 
 

 
 
 И веднаш,  една млада жена се појавува на 
твојот екран. 

ОДОБРЕН Е ТРЕНИНГ ЗА 

ОПЕРАЦИЈА КОВИД! 
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„Здраво“ вели таа. „Јас сум тајниот агент Ана. 
Тебе те одбравме за една специјална мисија. 
Сега ќе ти објаснам!“   
 
На екранот се појавува слика од непозната 
фигура.   
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Добивме извештаи дека вакви вирусни суштества 
ја напаѓаат планетата Земја. Досега не сме имале 
ваков случај, така што се соочуваме со нов вид на 
војна во која учествува целиот свет. Ова е напад 
од непознат непријател!“ Ана вели.  „Тука сум за 
да побарам помош од тебе. Формираме тим за 
специјални операции во борба против овој 
непријател.   Овие непознати суштества се толку 
ситни што не може да се видат, но се многу 
опасни и можат да повредат многу луѓе.  Со оваа 
мисија, доколку и ти одлучиш да се вклучиш, ќе и 
помогнеме на планетата Земја да биде победник 
во оваа борба“.       
Размисли! Дали би сакал и ти да бидеш дел од 
оваа победа?   
Доколку се согласуваш, помини на следната 
страница.   
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 Ана повторно почнува да зборува. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Знам дека можеби си помислуваш: „Каков е овој 
напад од непознат вирус?“ или пак си мислиш 
„Како јас можам да се борам со непријатели? Па, 
јас сум се уште дете!“    
Двајца од нашите главни офицери ќе ти 
одговорат на твоите прашања. Нивните имиња се 
Командант Тариело и Командант Франклин.     
Командантот Тариело е стациониран во Италија, 
каде што токму сега неговата држава се бори 
против големиот напад од овој непознат 
непријател. Тој дизајнираше специјални алатки 
во својот компјутер со чија помош може да се 
направат фигури од овој непознат и невидлив 
непријател, за да може понатаму да го проучува.             
Да му посакаме добредојде на Командантот 
Тариело, или скратено може да го наречеме 
Командант Т. Тој ќе те запознае со овој непознат 
непријател, и че ти каже како може да се бориме 
против него.   
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На екранот се појавува Командантот Т.     
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„Овој непознат непријател го напаѓа целиот свет 
во овој момент. Веруваме дека прво Кина беше 
нападната, но сега целиот свет е во опасност. Да 
кажеме дека добрата вест е дека овој вирус се 
шири со помош на лугето, а тоа значи дека 
можеме да го ставиме под контрола со тоа што 
сите ќе останеме дома. Ова е нашата најдобра 
одбрана во моментот, но за да може да го 
победиме во оваа војна, потребна ни е твоја 
помош“      
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 Водич за деца Операција КОВИД-19 НИЗ ИГРА 
ДО ПОБЕДА  
 
Научници од целиот свет работат напорно за да 
го спречат овој напад. Се обидуваат да го најдат 
вистинското решение, односно дали тоа да биде 
вакцина или лек. Јас им помагам да ги откријат 
слабите страни на овој вирус со користење на 
специјални алатки со кои дизајнирам 
компјутерски фигури за научниците подобро да 
можат да го видат вирусот.     
   
Јас се вклучив во оваа мисија за да им помогнам 
за научниците во оваа борба и тоа е причината 
зошто одлучив да ја напишам оваа книга со која и 
тебе ќе ти пренесам колку е важно и ти да 
учествуваш во оваа војна. Ја замолив мојата 
пријателка, Командант Лиз, да ми помогне да ја 
пренесам оваа порака до целиот свет. Сакаш да 
те запознаам на кој начин почнав со дизајнирање 
на фигури?   
 
Јас, во мојот живот, се фокусирам на две работи: 
на звукот и на слика.  
     
Уште како дете бев одушевен од науката. Во 
училиште бев еден од најдобрите. Но, исто така 
бев добар и во другите предмети, како што е 
електрониката. Всушност учев електротехника во 
училиште, каде што задоволство ми беше да 
експериментирам со компјутерите и музичките 
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 инструменти.    
Во текот на годините, како растев, продолжував 
со учење и развивање на електротехничките 
вештини. Имам направено одлични системи што 
се  во многу индустрии, во музиката, во видео 
снимки и во воените хеликоптери. 
  
Но, никогаш не престанав да мислам на 
создавање на звук и слика.   
 
Мојата инспирација е поттикната од познатиот 
италијански инжињер Леонардо Чиариглионе.  
  
Така, почнав да ги проучувам брановите кои 
создаваат звук и слика. Знаев длабоко во себе 
дека има нешто што се крие во овие бранови, а 
што со голо око не може да се види. И така, 
започнав со правење на фигури на посебен начин 
за да направам промени во овие бранови. 
Креирав безбројни програми со кои можев да 
експериментирам и да си играм со тие специјални 
промени во брановите.  
        
И ете, доколку и тебе те интересира науката, 
можеш да ги направиш сите овие неверојатни 
специјални техники со помош на учење и постојан 
едукативен развој. Никогаш не може да се знае 
кога, што и колку можеш да му помогнеш некому.      
Кога КОВИД-19 почна да ја освојува Кина, 
научниците имаа проблем да го разберат 
пренесувањето на овој вирус меѓу луѓето. 
Помислив дека моите фигури ќе помогнат и 
навистина, тие беа од корист.  
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 Сега работам со научниците, наречени виролози 
и тие работат на проучување на вирусите. Моите 
слики претставуваат најнов начин со кој им 
помогнам во осмислување на изгледот на овој 
вирус во форма на фигури. Во моментот работам 
со двајца научници, а се надевам дека и многу 
други ќе ни се придружат во проучувањето на овој 
непријател. Се надеваме дека ќе ја откриеме 
слабата страна на овој непријател и ќе го 
победиме. 
  
Нашата работа е од голема важност, но потребно 
е време за да се спроведат сите истражувања. 
Додека да ја откриеме слабата страна на 
неријателот, потребно е сите – мајки и татковци, 
момчиња и девојчиња, сите млади луѓе, баби и 
дедовци да научат како да го спречат нападот од 
овој непознат неријател.    
   
 
Со твоето вклучување во оваа мисија, и ти ќе 
станеш дел од борбата за спасување на светот, 
исто како што тоа го правам и јас. Те молам, оваа 
мисија е многу важна и вклучи се! Луѓето се во 
опасност, но ти можеш да ги спасиш!  
 
„Благодарам!“     
 
Сега размисли што ти порача Командатот Т.  
 
Звучи интересно и предизвукувачки.   
Запамти дека ова е многу важна мисија!   
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 Дали можеш да се справиш со оваа мисија?   
 
Но сепак, ти си само дете, или си повеќе од тоа?   
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 2 МАЛИ УРАГАНИ  
  

ПОВТОРНО СЕ ПОЈАВУВА АГЕНТОТ АНА.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Сега е на ред Командантот Франклин која ќе ти 
одговори на сите прашања што ги имаш поврзани 
со твојата улога во оваа мисија. Таа има искуство 
од составување на специјални оперативни 
тимови. Добредојдовте, Командант Фрклин.“    
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На екранот се појавува Командант Франклин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ти благодарам што си овде, иден агенту. Те 
молам обраќај ми се со Командант Лиз или со 
моето шифрирано име МамаЛиз 
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 “Кога Командант Т ми кажа што прави за да 
помогне во борбата против овој непознат 
непријател, а и како луѓето можат да помогнат, јас 
се сетив на тебе.  
 
Многу години им посветив на децата и на 
младите луѓе учејќи ги да го прават тоа во што се 
најдобри. Знам и сигурна сум дека во тебе има 
еден посебен дел што може на сите да ни 
помогне во оваа заедничка борба. Можеби за 
себе мислиш дека си мал, но јас не го мислам тоа.       
Кога ќе погледнам во тебе, гледам сила. Го 
гледам потенцијалот скриен во тебе.   
          
Можеби си мислиш: „Како можам јас да се борам? 
Јас сум само дете.     
 
Затоа, јас сум тука да ти кажам дека тоа не е 
точно. Јас не те гледам „како дете.“ Јас во тебе 
гледам голема сила и разум.    
   
И ако сите заедно се вклучиме во оваа мисија, јас 
гледам една моќна армија на борци. Имаш 
голема моќ со која ќе го смениш текот на 
историјата.   
 
Годините се само бројка.        
Не е важно колку години имаш.      
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Умееш и ти да се бориш, исто како и возрасните.   
Не дозволувај да те спречи мислењето дека си 
мал.   
 
Ако пчелата го слушаше мислењето на луѓето 
кога однадвор ја гледаат, дека е мала, таа 
никогаш немаше да лета.   
    
Телото на пчелата е тешко, а нејзините крила се 
толку малечки..  
 
Но, затоа, тие мали крила го прават 
невозможното и пчелата лета.    
      
Нејзините крила прават вратоломии и мали 
воздушни урагани за да го одржуваат телото на 
пчелата во воздух.     
 
На ист начин, и тебе ти е доверена една голема 
мисија што треба да ја спроведеш.    
 
Луѓето ги гледаат само твоите мали крилја, но јас 
го гледам малиот ураган кој ти можеш да го 
создадеш и да полеташ.        
 
Потребен си ми на мене, но потребен си му и на 
светот.      
Те молам, вклучи се во мисијата и помогни ни.         
„Ти благодарам.“         
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 3 ОПРЕМА ЗА ОПЕРАЦИЈА 
КОВИД 

   
Повторно на екранот се појавува Специјалниот 
агент Ана   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
„Погледни надвор!“  таа вели.   
    
„Специјалниот агент Сирена ти испраќа дрон. 
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Дронот ќе ти испорача еден пакет во кој се наоѓа 
твојата опрема и оружје.   
 
Таа ќе ти покаже што се ти е потребно за да се 
бориш.“   
 
Преку прозорецот го гледаш дронот како ја носи 
твојата опрема.  
           
Се спушта, а ти го отвараш прозорецот и го 
преземаш пакетот.    
 
Пакетот е тежок и се прашуваш што ли има 
внатре.        
 
Дали е нешто опасно?         
На екранот се појавува Специјалниот агент рена. 
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  „Здраво, јас сум Специјалниот агент Сирена. 
Таа се насмевнува.      
 
        Мојата задача е да ти покажам како заедно 
ќе ја победиме силата       на овој непознат 
непријател.        
 
Најпрво, потребно ти е оружје за да бидеш дел од 
моќната војска.     
 
Ова е слика од суперхеројот кој треба да 
учествува во оваа борба.   
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За тебе обезбедивме сапун и средство за 
дезинфекција на рацете. Ќе те научиме како 
правилно да ги користиш за да го избркаш и да го 
спречиш ширењето на овој непознат непријател.       
На ред е опремата. Мора да бидеш опремен со 
хигиенски ракавици и хигиенска маска за лице за 
да се заштитиш од нападот од овој непознат 
вирус.  
     
На овој начин кога надлежните органи ќе 
прогласат напад од овој непријател врз твојот 
град, ти ќе бидеш подготвен!  Задолжително 
треба да се запамети дека кога си во близина на 
други луѓе, ти МОРАШ да ја имаш на себе 
заштитната опрема кога во твојот град ќе 
пристигне овој непознат непријател 
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Значи, ако сакаш да бидеш херој, мора прво да се 
заштитиш себе си и секој кој се наоѓа во твојата 
близина со тоа што ќе ја носиш добиената 
опрема. Исто така, и твоите родители мора да ја 
користат и носат заштитната опрема!    
 
И на крајот, дали сакаш да знаеш кое е твоето 
најсилно оружје што го имаш за да го победиш 
овој непријател? Тоа е твојот дом!     
 
Да, твојот дом! Тоа е твоето тајно место во кое 
престојуваш како агент. Надлежните органи во 
твојот град ќе прогласат состојба во која 
„најбезбедното место е домот“ или „одредени 
места за престој“ организирани од надлежните 
органи во твојот град. Можна е и состојба на 
целосен карантин, така што никој, без посебна 
дозвола, не смее да излегува надвор. Во мојот 
град е прогласена состојба на карантин. Сите 
мерки кои надлежните органи ги преземаат 
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 зависат од тоа колку луѓе веќе се нападнати од 
овој непознат вирус во твојата област. 
 
 

 
Причината за да се остане дома е ти да бидеш 
заштитен. Доколку ти и твоето семејство останете 
дома и не излегувате надвор, ќе го спречите овој 
непријател да влезе кај вас дома. Така ќе бидеш 
безбеден, а и твоето семејство ќе биде безбедно.    
Посакувам повеќе луѓе во мојата земја да го 
стореа истото. Да седеа дома и да не му 
дозволија на овој непоканет, непознат 
непријател-гостин да се прошири и да влезе во 
нивните домови.  
 
нам дека ова е тешко и да се разбере и да се 
издржи. Знам дека ти недостасуваат твоите 
другарчиња, но мора да останеме дома за да 
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 може целосно да го уништиме овој непознат 
вирус. Кога нема да има никој надвор, овој 
непријател нема да има ниту сила, ниту можност 
да се шири и да ги повредува луѓето. Само така 
ќе стане немоќен и ќе умре.    
 
Причината за да се остане дома е ти да бидеш 
заштитен. Доколку ти и твоето семејство останете 
дома и не излегувате надвор, ќе го спречите овој 
непријател да влезе кај вас дома. Така ќе бидеш 
безбеден, а и твоето семејство ќе биде безбедно.    
Посакувам повеќе луѓе во мојата земја да го 
стореа истото. Да седеа дома и да не му 
дозволија на овој непоканет, непознат 
непријател-гостин да се прошири и да влезе во 
нивните домови.  
 
нам дека ова е тешко и да се разбере и да се 
издржи. Знам дека ти недостасуваат твоите 
другарчиња, но мора да останеме дома за да 
може целосно да го уништиме овој непознат 
вирус. Кога нема да има никој надвор, овој 
непријател нема да има ниту сила, ниту можност 
да се шири и да ги повредува луѓето. Само така 
ќе стане немоќен и ќе умре.    
 
Затоа, за да бидеш безбеден, но и за да бидат 
здрави и безбедни и сите други што ги познаваш, 
остани дома кога тоа е потребно. Така ќе бидеш 
херој! Но, тоа мора сигурно и навистина да го 
посакуваш и така да постапиш.   
    
Кога твоите родители ќе посакаат да одат да 
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 пазаруваат, ти потсети ги дека мора д а го 
одбегнуваат невидливиот непознат вирус.    
Прашај ги дали пазарувањето е поважно од 
нивното здравје.   
 
Прашај ги дали со пазарувањето не ги ставаат во 
опасност животите и на другите луѓе.       
Прашај ги дали навистина имаат потреба од 
пазарување.    
    
Доколку немаат, замоли ги да останат дома 
заради тебе!      
 
Можеме да победиме само ако и ТИ се бориш со 
непријателот. А, најдобриот начин тоа да го 
сториш е од твојот дом.   
   
Остани дома и повикај не нас ако ти е потребна 
помош: заедно сме многу помоќни во борбата 
против КОВИД-19.        
 
И ете, тоа е тоа, мали војници. Тргнете во мисија 
за да направите промена во светот! Среќно!“      
„А сега следува тактичка обука од Специјалниот 
агент Ана. Таа ќе ви покаже како да ја користите 
опремата и оружјето.“    
 

 
 
 
 
 



 

 Copyright @2020 Elizabeth Franklin and Ilario Tariello   

25 

 

УВодич за деца Операција КОВИД-19 НИЗ ИГРА ДО 

ПОБЕДА 

 4 ТАКТИЧКА ОБУКА ЗА 
ОПЕРАЦИЈА КОВИД 

 
Сега, погледни во пакетот што го доби. Се 
прашуваш дали тоа што е таму ќе може да го убие 
непознатиот непријателски натрапник? Не 
можеш ни да претпоставиш колкава моќ има во 
сите работи што се наоѓаат во пакетот. Со 
нетрпение сакаш да научиш како да го користиш 
тоа што е во пакетот.    
 
На екранот се појавува Специјалниот агент Ана.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Веќе се знаеме. Јас сум Специјалниот агент Ана 
и ќе ти покажам како да ја користиш воената 
опрема и оружје. Отвори го пакетот.“        
 
24Сега внимателно отвори го пакетот. Внатре 
има затворена кутија и потребна е лозинка за да 
ја отвориш.     
  
„Ова е многу вредна опрема,“ вели Ана.   
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 „Твојата лозинка е ОПЕРАЦИЈА КОВИД“     
Ја внесуваш лозинката и кутијата се отвара. 
Внатре гледаш дека има шишиња со средство за 
дезинфекција на раце и сапун.   
       
„Тоа е твоето оружје. Со помош на овие средства 
најдобро ќе го убиеш непријателот.“ „Сега стани. 
Почнуваме со тренингот за борба против 
непријателот.“      
  
Стануваш и во рацете го имаш потребното 
оружје.    
 
„Непознатиот вирус патува по нашите раце. 
Затоа, треба да го убиеме. Најважно е постојано 
да го имаш со себе средството за дезинфекција 
на рацете. Секогаш користи го на рацете по 
допирање на кои било предмети, особено 
доколку се наоѓаш надвор од домот. Исто така, 
почесто миј ги рацете со сапун. Миењето на 
рацете задолжително е по секое влегување во 
домот, по допирање на твојот компјутер или 
конзолите за играње, по допирање на рачките на 
вратите, всушност по секое допирање на 
предмети кои те опкружуваат. И еве, сега ќе те 
научам како да го користиш твоето оружје.“    
   
Во твоето тајно скривалиште, од зидот се пјавува 
умивалник со чешма.      
 
„Пушти ја водата да тече,“ вели Ана.   
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И ти ја пушташ водата да тече од чешмата.  
     
„Сега стави сапун на твоите раце. Внимателно 
истриј го секој дел од твоите раце. Предниот и 
задниот дел, меѓу сите прсти, како и палецот и 
малото прсте. Триењето трае толку долго колку 
два пати да ја испееш песничката Среќен 
роденден. Триењето го убива непријателот, а тоа 
треба да трае малку подолго од вообичаеното 
миење на рацете.“      
 
Ти ги триеш, триеш и триеш рацете пеејќи ја 
Срекен роденден два пати.    
   
„Сега добро исплакни ги рацете. Користи хартија 
за да ја затвориш чешмата и за да го изгаснеш 
светлото. Запамети: Вирусот-непријател живее 
врз предметите и по неколку денови, а доколку ги 
допираш предметите, непријателот повторно се 
враќа врз твоите раце. Затоа е важно рацете да 
се измијат по секое допирање на кои било 
предмети. И уште нешто, и други луѓе ги допираат 
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 предметите, а со тоа непријателот останува 
скриен, а ти ќе го убиеш ако ги миеш рацете 
почесто. Оттука, пред да имаш можност да ги 
измиеш рацете, треба да ги користиш ракавите 
од твојата облека или со хартија да ги притискаш 
рачките на вратите.“     
 
Пожелно е рацете да ги избришеш со хартија, а 
потоа со истата ќе ја затвараш чешмата и ќе го 
изгаснеш светлото.  
 
„Полека, но сигурно ќе ја усовршиш оваа тактика, 
затоа што ова е најважната од сите борбени 
тактики што ќе те заштити, вели Специјалниот 
агент Ана. А сега, да поминеме на опремата за 
носење.   
 
Кога надлежните органи ќе соопштат дека 
вирусот-непријател е веќе во твојот град, мора да 
ја носиш маската за лице, како составен дел од 
твојата облека кога излегуваш надвор. На рацете 
треба да ги ставиш и ракавиците кои се дел од 
твојата воена опрема, исто така. На овој начин, 
вирусот-непријател не може лесно да те 
нападне.“  
        
Агентот Ана гледа во тебе. „Време е за 
тестирање. Подготвени сме?“   
   
„Одлично“ вели Ана. „Сега, замисли дека твоите 
очи или нос те чешаат, но никако немој да го 
допираш твоето лице. Го можеш тоа? Колку долго 
можеш да издржиш? Е, токму ова е твојата 



 

 Copyright @2020 Elizabeth Franklin and Ilario Tariello   

29 

 

УВодич за деца Операција КОВИД-19 НИЗ ИГРА ДО 

ПОБЕДА 

 задача во оваа мисија. Не смееш воопшто да го 
допираш твоето лице. Не смееш да ги допираш 
твоите очи, твојот нос, ниту пак твојата уста. Оваа 
забрана е затоа што непријателот можеби се 
наоѓа на твоите раце и ако се допираш по лицето, 
непријателот ќе те нападне. Знам дека овој тест 
е тежок, но ако го положиш ќе станеш одличен 
таен агент.   
   
Ти чувствуваш како носот те чеша, но многу 
добро знаеш дека не смееш да го допреш и 
затоа не му обраќај внимание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Но, овој вирус-непријател, исто така се 
пренесува и со кашлање и кивање. Повторно, ова 
значи дека не треба да се наоѓаш во близина на 
други луѓе за да можеш да се заштитиш и себе си 
и другите. Всушност, мора да стоиш на 
растојание од 2 метри, односно колку што е долг 
еден кревет. За да видиш колкаво е тоа 
растојание, застани на едниот крај од креветот, а 
твоите родители, кои ќе ти бидат помошници, 
нека застанат на другиот крај од истиот кревет. 
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 Ова ќе треба да го извежбаш добро, за да можеш 
така да правиѓ кога ќе излезеш надвор. Секој ден 
вежбај растојание со тоа што ќе стоиш на едниот 
крај од креветот. За кратко време ќе ја усовршиш 
оваа техника.“      
 
Ти застануваш на едниот крај од креветот и се 
чудиш: Зарем толку многу треба да има 
растојание меѓу мене и некој друг?  
 
 
 
     
„Не ги гушкај луѓето и не се поздравувај со никого. 
Да, ова ти звучи чудно затоа што е културно да се 
поздравиш или пак да го гушнеш твоето другарче, 
или да те гушнат пријателите, но додека трае 
оваа мисија, тоа не е дозволено. Само поздрави 
ги со „Здраво“ и мавни им од подалеку. Исто така, 
многу е важно да запаметиш дека твоето 
кашлање или кивање може да му помогне на 
вирусот-непријател да се проширува насекаде. 
Затоа, користи го крокодилското кашлање. Како? 
Еве, сега ќе ти кажам. Свиткај ја твојата рака во 
лактот, тука твоите помошници може да ти 
помогнат, и така свиткана, стави ја раката преку 
твојата уста и искашлај се! Истото може да 
направиш и со кивањето, но подобро е да 
користиш марамче. И ова треба да се вежба 
неколку пати на ден без разлика дали ти се кашла 
или не.      
Жалам, но додека трае мисијата не може да одиш 
и да си играш на детските игралишта, било да се 
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 надвор или во некоја зграда. Од целата мисија 
најважно е да се запамети дека мора да се остане 
дома.  
А исто така, важно е да се користат и влажни 
марамчиња со кои можеш да ги исчистич сите 
предмети околу тебе како што се: таблетот, 
телефоните, компјутерите и конзолите за играње. 
Непријателот може да се скрие и да живее таму, 
или пак ти си го внел дома. Затоа, многу е важно 
да го убиеш ако се наоѓа на предметите што ти ги 
допираш или ги користиш.         
Е сега, ова е малку страшно. Не е лесно да се 
биде Специјален ахгент. Мора да запаметиш да 
не креваш паника. Ако си исплашен, разговарај со 
некој повозрасен на кого му веруваш и раскажи 
му како се чувствуваш. Така прават вистинските 
херои.    
И, да ти кажам едно. Ова нема да трае долго. 
Наскоро, со твоја помош ќе победиме и повторно 
ќе биде како порано.   This won’t last forever. Soon, 
we will win this war, and we can all go back to normal.  
 
Сега е време за твојот голем тест!    
Ајде покажи ми:  
1. Како ги миеш рацете?  
2. Како ја запираш чешмата и како го гасиш 
светлото?  
3. Како ја отвараш вратата?  
4. Како се подготвуваш за во војна?  
5. Што правиш ако те чеша лицето?  
6. На кое растојание треба да стоиш одалечен од 
други луѓе?  
7. На кој начин ќе ги поздравиш луѓето?  
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 8. Како ќе кашлаш?  
9. Како ќе ќиваш?  
10. Што треба да направиш ако се плашиш?   
Се измори? Да, да. Ова беше еден напорен 
тренинг.    

 

„Одлично направено“, агентот Ана вели. 
„Завршивме со тренингот. Имаме само уште 
малку работа.“  

     
Така агенту, ти сега заврши со обуката и ја 

имаш потребната опрема. Сега се чувствуваш 
посилен и похрабар. Сега, со знаење, тактики и 
оружје си подготвен да го нападнеш овој вирус-
непријател. Сега си вистински агент подготвен да 
се бори.        
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5 ТАГА И СУПЕРХЕРОИ  
 
 

НА ЕКРАНОТ ПОВТОРНО СЕ ПОЈАВУВА 
КОМАНДАНТОТ Т.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Здраво повторно!“ тој вели. „Изгледаш поинаку 
од претходно. А сега би сакал да ти раскажам 
нешто.     
 
1Во оваа борба против овој непознат вирус ќе 
има и многу голема тага.      
 
Непријателот е во предност само заради тоа што 
ние се однесуваме себично.   
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Секој си тера по свое. Сакаме се да биде онака 
како ние сме си замислиле. Жалосно, но не акаме 
а ги следиме правилата затоа што сега оваа 
борба е многу поинаква од сите други досега.  
И да, луѓето може да се разболат многу тешко.   
Може да чувствуваат треска, кашлање, тешко 
дишење, замор, пневмонија, а некои дури може и 
да умрат.   
 
Најтешко им е на постарите луѓе и на тие што 
веќе болуваат од некоја болест.   
 
Тагата понекогаш ги обзема нашите мисли. 
Посебно е тажно кога на телевизија ќе слушнеме 
дека некој е мнгу болен или пак умрел. Но, затоа, 
да те потсетам дека една од борбените тактики е 
да разговараш со твоите родители или со некој 
повозрасен кога се чувствуваш исплашено. Тоа е 
херојство!    
 
Лекарите и ме 
дицинските сестри работат многу напорно секој 
ден ризикувајќи го своето здравје. Тие несебично 
им помагаат на луѓето кои се болни што побрзо 
да оздрават.       
За нив нема одмор, ниту пак некој може да им 
помогне.     
Болниците се полни со болни луѓе затоа што овој 
непознат вирус многу брзо напаѓа и се шири.   
Заболените луѓе се пријавуваат на Одделението 

за интензивна нега, а таму тие понекогаш се 
чувствваат осамено и тажно.  Изолација. Тага.   
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Често се чувствуваат немоќни.    
Но, така изгледа војната.   
 
Додека болните луѓе се немоќни, во оваа војна 
има и херои кои секојдневно се борат.    
 
Полициските службеници и војниците им 
помагаат на луѓето полесно да ги следат 
пропишаните правила.   
 
Дури и пензионираните лекари се вклучуваат да 
помогнат во болниците.    
 
Стопанствениците ја произ 
ведуваат потребната опрема за заштита на 
луѓето.    
  
Техничарите измислуваат начини како еден ист  
дел од опремата може да го користат две лица.      
А, кројачите ги шијат заштитните маски за лице 
што се потребни за да се заштитиме.  
 
Сите кои произведуваат возила сега 
произведуваат респиратори за дишење.   
 
Рестораните бесплатно готват храна за децата и 
за лекарите.   
 
Безбројни херои во целиот свет се вклучуваат и 
помагаат за да победиме во оваа војна.  

 
И токму благодарение на овие луѓе, знаеме дека 
имаме доволно средства за да победиме.    
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Едно момче дојде на идеја да ја користи својата 
маска за дишење кога пливаме под вода, ја 
ставил на лицето кога излегол да пазари основни 
производи за јадење. Некој тоа го забележал и 
започнал да произведува нов вид на опрема, а 
тоа е маската за дишење под вода.     
  
А, некои херои се малите деца со големо срце и 
разум. 
 
Во мојата држава, едно мало девојче дошла на 
идеја да се јави во полиција и на полицискиот 
службеник му прочитала писмо со благодарност. 
Тоа веднаш го дознаа сите луѓе во мојата држава 
и се потсетија дека трба да сме им благодарни на 
сите кои се грижат за нашата безбедност и 
здравје.    
 
Тоа мало девојче ни ја покажа силата на 
заблагодарувањето.  
 
Откриваме како можеме да му подадеме рака 
некому без физички да го допреме, а 
истовремено да не се грижиме и плашиме дека 
може нешто да ни се случи.   
 
Откриваме што значи да се биде хуман.  
 
Еден постар свештеник одбил да користи 
респиратор затоа што знаел дека тој респиратор 

мнгу повеќе му е потребен на некој млад човек, а 
со тоа ни покажа што значи да се жртвуваш за 
некого.    
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Откриваме што значи да се биде хуман и да 
одвоиме време и грижа за другите околу нас.  
  
Сите се вклучуваат да помогнат на кој било начин 
на кој умеат и можат. Но, важно е да се запамети 
дека сите мора да се однесуваме одговорно и да 
останеме во своите домови за да не му 
дозволиме на непријателот да се шири. И ете, 
тука ти настапуваш!    
 
Оваа состојба на изолација нема да трае долго. 
Мора да дадеме отпор најдобро што можеме. И, 
ќе победиме! Потребно е само да се издржи и да 
помине некое време.   
 
Да, токму сега е време твојата генерација на мали 
деца да се вклучите и да го заземете вашето 
место во историјата за време на оваа борба 
против вирусот-непријател.  
 
Носи ја твојата опрема, користи ги твоите 
одбрамбени тактики, и што е најважно, заземи 
одличен став кон седењето дома и држењето на 
растојанието со други луѓе.    
  
Твоето учество и твојот глас ќе го смени курсот на 
историјата што се пишува.   
   
Една од твоите задачи е постојано да ги 

потсетуваш возрасните да ги почитуваат 
пропишаните правила од надлежните органи во 
твојот град. Замоли ги, па дури и нареди им да 
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останат дома. Покажи им колку ги сакаш и колку 
е важно да те послушаат. Ти имаш 
професионален тренинг за борба и тие треба да 
го знаат тоа.  
 
Ти си гласот кој возрасните треба да го слушнат, 
ако не сакаат да ги слушаат другите.  
 
Мојата држава, Италија во овој момент е во 
центарот на напад од овој непријател. Тоа го 
гледам секој ден. Непријателот напаѓа. Затоа, 
сакам да ти кажам дека е многу важно за твојата 
држава и државата на Командантот Лиз навреме 
да се преземат мерки за да се спечи и намали 
нападот на непријателот. Сакам да ти кажам дека 
не сакам да видам дека и други држави ќе 
настрадаат од овој вирус-непријател, како што 
настрада мојата држава. Затоа уште еднаш ти 
кажувам дека твојата помош ми е многу потребна 
и ако помогнеш, искрено ти се заблагодарувам.    
     
Останете дома, бидете безбедни и бидете силни 
мои мали војници! 
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6 МОЌНАТА АРМИЈА    
 
 
 

На екранот повторно се појавува Командант Лиз    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
„Сега, моја моќна армијо, дојде време за 
донесување на одлуки, а тоа е  дали сакаш да 
бидеш супер-херој? 
    
Благодарение на Командантот Т сега веќе знаеш 
кој е овој вирус-непријател и какво зло тој ни носи.       
Јас многу верувам во тебе. Знам колку си 
драгоцен и колку големи работи можеш да 
направиш иако си дете.   
 
Од Специјалниот агент Сирена веќе ја доби 
потребната воена опрема и оружје, а 
Специјалниот агент Ана ти покажа како да ја 
употребиш истата.    
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Исто така имаше можност да слушнеш и за тагата 
во оваа војна, но и приказни од суперхероите во 
оваа мисија.   
 
Сега, објавувам дека си подготвен за борба и 
почни со задачите за да станеш супр-херој! Прво, 
секогаш борбата ја водиш од твојот дом, односно 
мора дома да се остане. Второ, важно е да го 
усовршиш тренингот затоа што тоа е правиот 
начин за да го победиш овој непријател.  
 
Кога и да треба да се вклучиш во борба, првата 
задача е да останеш дома, а исто така и твоите 
најблиски. Сегогаш првата задача е сите да 
останете дома! Така ТИ стануваш супер-херој!    
  
Ти и милион други деца во светот ќе влезете во 
историјата како супер-херои кога ќе го победите 
непријателот!  
 
Но, повторно те прашувам: Дали сакаш да бидеш 
супер-херој?   
 
Дали ќе учествуваш?  
 
Дали ти ќе бидеш најсилниот глас кој ќе вика дома 
да се остане?   
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Дали ќе правиш како што тренираше за да 

помогнеш да се бориме против овој вирус-

непријател?  

Ако твојот одговор е ДА, сврти ја страницата. Е, 

тука се наоѓа твојата картичка за 

идентификација со која ќе станеш член на 

ОПЕРАЦИЈАТА КОВИД.  

Оваа картичка ја добиваш затоа што со одличен 

успех го помина тренингот и со тоа стануваш 

агент во тајната мисија и почестен член на тимот 

ОПЕРАЦИЈА КОВИД.  

Не го пишувај твоето име на картичката ако не 

си сигурен или не сакаш да станеш дел од 

тимот. Ова не е игра. Ова е сериозна одлука што 

треба да ја донесеш.   

Ова е вистината, а таа е дека на сите им требаш     
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Ако одлуиш да ја прифатиш оваа мисија, напиши 

го твоето име на картичката, исечи ја по 

рабовите и стави ја на посебно место за да ти 

биде постојано пред очи. Така, секој ден ќе те 

потсетува на твојата важна мисија за спасување 

на светот.  

Те мола, не заборавај на тоа што те научивме, 

како и на тренингот!  

  

Чест ни претставува на сите што и ТИ ќе бидеш 

дел од оваа мисија и ти посакуваме добредојде 

како Специјален агент во ОПЕРАЦИЈАТА 

КОВИД.  

„ОСТАНИ ДОМА! БИДИ ЗДРАВ! ИМАЈ СИЛА!“     

Ајде да го спасиме светот, драг мој Специјален 

агенту! 
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СПЕЦИЈАЛЕН АГЕНТУ, ДОБРЕДОЈДЕ ВО 
ТИМОТ НА ОПЕРАЦИЈАТА КОВИД!    
ИСЕЧИ ЈА ТВОЈАТА КАРТИЧКА ЗА 
ИДЕНТИФИКАЦИЈА!     
  
АКО НЕ СИ ЈА ОСТАВИЛ НА СПЕЦИЈАЛНОТО 
МЕСТО КАДЕ МОЖЕ ДА ЈА ВИДИШ, ТОГАШ 
НОСИ ЈА СЕКОГАШ СО ТЕБЕ! ТАКА, ВО СЕКОЕ 
ВРЕМЕ ЌЕ МОЖЕШ ДА РЕАГИРАШ И ДА ГИ 
СПРОВЕДУВАШ ТВОИТЕ ЗАДАЧИ.      
 
ИСЕЧИ ЈА СЛЕДНАТА СТРАНИЦА И ЗАЛЕПИ 
ЈА НА ВЛЕЗНАТА ВРАТА ОД ТВОЈОТ ДОМ ОД 
ВНАТРЕШНАТА СТРАНА ЗА ДА МОЖЕ СИТЕ 
ДА ЈА ПРОЧИТААТ!      
 
АКО САКАШ НЕШТО ДА МИ НАПИШЕШ 
МОЖЕШ НА МОЈАТА ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА  
AGENT@COVIDOPS.INFO  
 
ПОСЕТЕТЕ ЈА ВЕБ СТРАНИЦАТА  

WWW.COVIDOPS.INFO ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ.   
ОСТАНИ ДОМА! БИДИ ЗДРАВ! ИМАЈ СИЛА! 

mailto:agent@covidops.info
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ОПЕРАЦИЈА КОВИД 
СПЕЦИЈАЛЕН АГЕНТ 

 

____________________________________ 
 
ЈАС:  
  
РЕДОВНО ЌЕ ГИ МИЈАМ РАЦЕТЕ  
РЕДОВНО ЌЕ КОРИСТАМ СРЕДСТВО ЗА 
ДЕЗИНФЕКЦИЈА  
ЌЕ ЈА НОСАМ МАСКАТА ЗА ЛИЦЕ И 
РАКАВИЦИТЕ  
ЌЕ СЕДАМ ДОМА  
ЌЕ ЈА ПОКРИВАМ УСТАТА КОГА ЌЕ КАШЛАМ 
ИЛИ ЌИВАМ  
НЕМА ДА ГО ДОПИРАМ ЛИЦЕТО 
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 ЗА АВТОРИТЕ ABOUT THE AUTHORS  
Двете семејства, Франклин и Тариело, кои се наоѓаат на 
различни страни на светот, ги здружија своите сили и ја 
почнаа оваа неверојатна мисија за обучување на сите деца и 
млади како да станат супер-херои во сегашната ботба против 
КОВИД-19. 
 

  Иларио Тариело, Командант Т, е пионер во 
најновите технологии со чија помош се пристапува во проучувањето 
на вирусите, односно, со користење на напредни патентирани 
компјутерски идеи и фигури користени низ годините за проучување 
на вирусите. Работи со научници виролози на кои преку 
компјутерски фигури им овозмжува да имаат претстава за изгледот 
на вирусите многу подобро отколку преку микроскоп. Тој е експерт 
за информатика. Неговото големо срце исполнето со љубов за сите 
во светот го инспирира создавањето на оваа книга со која директно 
ќе им помогне на сите. Неговите зборови ја претставуваат 
состојбата на неговата држава Италија за време на присуството на 
вирусот КОВИД-19, како и неговата посветеност преку едукација 
сите на правилен начин да се вклучат во борбата против овој вирус.  
www.IlarioTariello.com 

  Елизабета Франклин, Командант Лиз или Мама Лиз е 
писателка, одржува јавни говори и е во постојана комуникација со 
деца, млади луѓе, како и студенти во зајакнување на нивното знаење и 
вештини истакнувајќи ја нивната вредност и успех. Таа го виде 
потенцијалот на една сила што е скриена во оваа моќна војска 
составена од сите деца во светот и како тие можат да станат супер-
херои во своите домови и херои на нашата сегашност. Со голема 
посветеност таа се заложи овоа книга да го ослободи стравот кој многу 
деца го чувствуваат во време на криза, а и да им помогне на сите 
останати земји и на Америка да имаат можност да се подготват и 
правилно да се справат со овој вирус. www.lizfranklin.com
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  Специјалниот агент Сирена Тариело е ученичка 
во средно училиште со голем интерес за архитектурата и музиката. 
Носител е на црн ремен во карате, а нејзиниот со е да стане 
глумица. Овде е претставена во нејзината улога како млад човек кој 
живее во затворените, односно во градовите ставени под карантин 
во Италија. Со нејзина помош и талент дадовме лик и живот на 
нашата идеја за книгата. 

 

 

 Специјалниот агент Ана Франклин студира 

Односи со јавност и географија (метеорологија) на 

Универзитетот Тенеси. Таа е автор, говорник и истражувач и 

со задоволство му помага на секој за да се подготви за 

посурови времиња. Таа има напишано две детски серии и 

музикли. Го вложи целиото свое срце и време во подготовката 

на оваа книга.. www.AnnaEFranklin.com 
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