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Pelokkaan Jengin pitää 
pysyä kotona
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Pelokkaan Jengin 
hahmot, kuvat ja tarinat ovat tekijänoikeuksien 

alaista materiaalia.

Kirjailija ja taiteilija tarjoavat tämän materiaalin ilmaiseksi 
lapsille koronavirus (Covid-19) epidemian vuoksi. 
Tämän kirjan kaupallinen tuottaminen on kielletty.

Tämän kirjan informaatio perustuu Ison-Britannian 
hallituksen 3.4.2020 antamaan 

ohjeistukseen koronaviruksesta.

Voit tutustua lisää Pelokkaan Jengin (Scared Gang) 
tarinoihin nettisivulla

www.sensoryattachmentintervention.com
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Pelokkaan Jengin pitää 
pysyä kotona.
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He eivät voi mennä kouluun.



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 5

He eivät voi mennä leikkipuistoon 
tai leikkiä kavereiden kanssa…
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…tai mennä mummolaan tapamaan 
mummoa ja pappaa.
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Tämä johtuu pienen pienestä 
viruksesta, jota kutsutaan koronaksi 

(Covid-19), joka matkustaa 
ympäri maailmaa.
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Paikoissa, joissa se vierailee, saa 
se jotkut ihmiset tuntemaan olonsa 
hyvin kuumeiseksi, antaa inhottavan 

yskän ja kipeän päänsäryn. 

Pelokas Jengi tietää millaista on 
sairastaa flunssaa, joten he eivät 
ehdottomasti halua saada koronaa.
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Tämä virus on niin pikkuruinen, 
ettei sitä pysty näkemään, 

tuntemaan, haistamaan, maistamaan 
tai kuulemaan.
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Pelokas Jengi oli huolissaan siitä, 
miten he voivat estää virusta 

vierailemasta heillä.
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Lääkäri kertoi heille, ettei 
tarvitse olla huolissaan. 

Vastaus on hyvin yksinkertainen.
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Pitää vain tehdä kolme asiaa

1. Sinun pitää 
pysyä toistaiseksi kotona

2. Sinun pitää pestä 
käsiäsi.    

3. Pidä hauskaa!
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Pelokas Jengi kysyi: 
”Miksi meidän pitää pysyä kotona?”
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Lääkäri kertoi heille, että virus 
kulkee ihmiseltä toiselle,
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joten jos kaikki pysyvät kotona, 
virus ei onnistu siinä.
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Lääkäri sanoi myös, että voit 
edelleen ulkoilla samassa kodissa 

asuvien kanssa, 
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kunhan vain pysyt kaukana 
muista ihmisistä.
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Pelokas Jengi kysyi miten käsien 
peseminen auttaa pysymään 

turvassa?

Lääkäri näytti heille, miten virukset 
inhoavat saippuaa, ne oikein 

juoksevat sitä karkuun.
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Hän kehotti heitä pyytämään 
aikuiselta vadillisen vettä.
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ja sitten ripottelemaan veteen 
vähän pippuria.
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Hän kehotti Pelokasta Jengiä 
kastamaan sormensa saippuaan ja 
sitten laittamaan sormensa veteen.



The Scared Gang 2020 ©                                                                                                 www.sensoryattachmentintervention.com 22

Pelokas Jengi ei ollut uskoa 
mitä tapahtui. 

Pippuri pakeni saippuaa.
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Lääkäri sanoi, että niin tapahtuu 
virukselle, kun kädet pestään.
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Sitten he kysyivät, miksi hauskan 
pitäminen on tärkeää.

Lääkäri kertoi, että hauskan 
pitäminen ja onnellisena oleminen 

tekee terveeksi.
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Innostavien ja kiinnostavien 
asioiden tekeminen tekee vahvaksi.
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Tämä kuulosti Pelokkaan jengin 
mielestä hyvältä.

He rakastavat hauskanpitoa!
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Joten nyt Pelokasta jengiä ei enää 
pelota, koska he tietävät, että jos 
he tekevät nämä kolme helppoa 

juttua:

1. Pysy toistaiseksi kotona.
2. Pese käsiäsi.
3. Pidä hauskaa!

he ovat turvassa, terveitä ja 
kaikista parasta, kaikki ovat iloisia.
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