Balíky z Číny jsou nebezpečné.

Server Pornhub nabízí po
dobu karantény přístup ke
svému prémiovému obsahu
zdarma.

Virus přenášejí zvířata, domácí mazlíčci jsou rizikem.

V Austrálii se vyprodaly
kondomy. Lidé je používali
místo rukavic, například k
přivolávání výtahu.

Do boje proti pověrám kolem
koronaviru se zapojily i sociální sítě Facebook a Twitter.

Do boje proti koronaviru se
aktivně zapojil i portugalský
fotbalista Christiano Ronaldo. Hotely, které vlastní, nechá přestavět na nemocnice.

Před infekcí koronavirem
ochrání vypít každých 15
minut alespoň pár doušků
vody. Vir se odplaví z ústní
dutiny a v žaludku ho zlikvidují kyseliny.

Alkohol zabíjí koronavirus.
Pár lahví ginu v lednici může
zachránit nejednu domácnost.

Jedním z nakažených koronou je i Tom Hanks.

Asterix a Obelix předpověděli koronavirus v Itálii.

Rabín Shmuel Rabinovitch
vyzval věřící, aby nelíbali Zeď
nářků.

Před nákazou ochrání
rouška.
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Gin tě určitě před spoustou
hrozeb ochránit může, koronavirus k nim ale nepatří.
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Asterix a Obelix v komiksu z
roku 2017 skutečně zápasí s
Římanem jménem Coronavirus. Náhoda? Myslíme si.

1/1

2

Ne, rouška nechrání před
nákazou, zabraňuje jejímu
případnému šíření. Před nákazou tě tedy rouška může
ochránit pouze v kombinaci s
principem kooperace.
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Pravda to není, v domácí karanténě se ale tímhle kontrolovaným pitným režimem
můžeš aspoň zabavit.
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Bohužel je to tak – život je
jako bonboniéra, nikdy nevíš,
co tě nakazí.
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Ano, od zdí je potřeba udržovat si stejný odstup jako
od lidí.
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Ó ano, tento celosvětový
poskytovatel „filmů pro dospělé“ zpřístupnil na území
Itálie uzavřené do karantény prémiové služby zdarma.
Kromě toho na boj s nákazou
věnuje část svého březnového výdělku.
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Špatná zpráva pro image
Australanů, dobrá zpráva
pro pohlavně přenositelné
choroby - tato ochrana se v
praxi opravdu uchytila.

2/ 2
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Ačkoli tato zpráva několik
dní plnila světová sportovní
média, pochází z mylného
zdroje. Ronaldo takový záměr zatím nepojal.
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Záleží, co si objednáváš. Koronavirus k tobě ale touhle
cestou nedojde.

1/1

1

Pokud nechováš zrovna
101 dalmatinů, nemusíš mít
strach. Neexistuje důkaz o
tom, že by domácí zvířata virus přenášela.

1/1
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Ano, nabízí například bezplatnou reklamu důvěryhodným zdrojům nebo se snaží
zabránit tomu, aby se zavádějící příspěvky zobrazovaly
na prominentních místech.

1/1

1
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O kolik % klesly akcie piva
Corona ke dni 27. 2. 2020?
(Tipují všichni hráči)

Sledovat neustále zpravodajství o koronaviru a opatřeních proti němu je podle
psychologů velmi stresující,
vyhnout se mu ale lze jen
velmi těžko. Přesto to několik lidí uprostřed Evropy
dokázalo. Jak?

Ministr zahraničí, Tomáš Petříček, 17. 3. 2020 řekl: „My
jsme chtěli, abychom hned
od počátku přijali _______
opatření.“
a) preventivní
b) drastická
c) účinná
d) úsporná

O kolik % vzrostly tržby on-line lékárny pilulka.cz ke dni
26. 2. 2020? (Tipují všichni
hráči)

Potřebuješ vitamín C. V obchodě zbývají už jen jahody
a kiwi. Jeden košíček jahod
obsahuje 300 mg céčka,
košíček kiwi 400 mg. Košíčků je celkem 14 a všechny
jahody dohromady obsahují stejné množství vitamínu
C jako všechno kiwi. Kolik je
v obchodě košíčků jahod?

Zdrojem nákazy může být
netopýr. Jak se před ním nejlépe chránit?
a) nechodit do jeskyní
b) nosit pokrývku hlavy
c) stáhnout si aplikaci umožňující
vytvářet zvukové vlny o hodnotě 150 dB a používat ji při pohybu venku

a) Budeš rodit doma, město zajistí asistenta.
b) Do nemocnice nebude smět
doprovod.
c) Na bolest nedostaneš epidurál, oslabil by ti imunitu.
d) Novorozenci budou zakryta
ústa.

a) Můžu být propuštěna do domácí vazby.
b) Budu si krátit čas šitím roušek
c) Budu uzavřena na 14 dní na
samotku.
d) Dozorci mě budou střežit pouze on-line

Je sobota 14. 3. 2020 a ty si
chceš dát drink s kamarády,
jak to můžeš udělat?
Vyjmenuj alespoň 5 způsobů preventivní ochrany proti
nákaze.

d) netopýry nejíst

17. 3. máš termín porodu v
krnovské nemocnici, jak proběhne?

Je 16. 3. a ty se nacházíš ve
výkonu trestu. Jak tvůj život
změní opatření proti viru?

Komu poděkoval ministr
vnitra, Jan Hamáček, za to,
že Češi začali nosit roušky v
hojném počtu?
a) mediím
b) lékařům
c) všem občanům ČR
d) Leošovi Marešovi

a) v hospodě, pokud nás nebude
víc jak 10
b) v hospodě, pokud budeme pít
přes den - zavírá v 18:00
c) před hospodou, pokud bude
mít výdejní okénko
d) už jen online

Pokud nemáš chirurgickou
roušku, je nejúčinnější zakrýt
si obličej:
a) pytlíkem do vysavače
b) povlakem na polštář
c) šálou
d) bavlněnou utěrkou
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Zapojíš se do výroby roušek,
minimálně pokud si odpykáváš trest v Pardubicích.
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V sobotu 14. 3. 2020 byla ještě možná varianta c).
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Virové částice nejspolehlivěji
odfiltruje pytlík do vysavače,
po něm bavlněná utěrka, pak
povlak na polštář a nakonec
šála.

1/0

1
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Košíčků jahod je 8. Všechny
ale nekupuj, není to pěkné a
ani to není potřeba. Zdravá
denní dávka pro dospělého
člověka se pohybuje kolem
100 mg
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Mytí rukou, dezinfekce
rukou, dezinfekce telefonu a počítače, dodržování mezilidského odstupu,
nesahání si na obličej, použití respirátoru, použití
roušky, pravidelný úklid,
správná příprava potravin,
posilování imunity

0/ 2

1

Díky patřily influencerovi
Leoši Marešovi. Ministr vnitra ho prý sám o propagaci
této informace požádal.
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O 55 %, podobné tržby hlásili
lékárny Dr. Max a Benu. Bod
získává hráč s nejbližším tipem.

1/ 1

1

Jez zeleninu, ne netopýry. To
bude jako prevence v tomhle
ohledu stačit.
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O 8 %, bod získává hráč s
nejbližším tipem.

Zúčastnili se reality show Big
Brother. Účastníci německé verze hry byli zavřeni do
obytného kontejneru, v němž
se pořad natáčí, na počátku
února. O epidemii v Evropě se
jim organizátoři rozhodli říct
teprve 17.3.2020, mimo jiné
po vlně veřejné kritiky.

3

3
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Do nemocnice můžeš, ale
bez doprovodu.

1/ 2

2

1/1

Drastická!

1/ 2

1
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Chceš zjistit, jestli nemáš
koronu, ale testovací centra
jsou přetížená. Lidová moudrost praví, že když vydržíš
zadržet dech na 10 vteřin a
pak nezakašlat, virus nemáš.
Zkus to, ale nepodceň to vydrž bez dechu aspoň jednu
minuty.

Živíš se jako pedagog. Tvoji žáci jsou v karanténě a ty
máš obavy o jejich blaho,
protože jste ještě nestihli
probrat fotosyntézu. Natoč
krátké edukační video.

Máš rande přes Skype. Dresscode řešit nemusíš, ale
vlasy by to chtělo. Kadeřnictví jsou ovšem zavřená.
Vytvoř si účes/sestřih, který
bude vypadat jako bys právě
vyšel z vlasového studia

Jsi v karanténě a nevíš, kdy
se zas budeš moct vidět se
svými kamarády. Začínají ti
chybět. Napiš aspoň třem z
nich, že je máš rád.

Nutně potřebuješ ven, platí
zákaz vycházení ven bez zakrytého obličeje, ale s jediným
respirátorem v domácnosti už
šel nakoupit děda. Vyrob co
nejefektivnější improvizovanou roušku do 3 minut.

Tvoje práce v divadle je zrušená kvůli koronaviru. Naštěstí
vláda zrovna shání někoho,
kdo by namluvil zprávu pro
mimozemšťany a vyzval je,
aby sem teď nelétali. Namluv
minutové video pro mimozemšťany, kterým vládu přesvědčíš, že má zaměstnat
zrovna Tebe.

Ruce je potřeba si před nákazou mýt stejně pečlivě jako
po vraždě. Nauč se správný
postup za doprovodu slov
Lady Macbeth z Shakespearovy tragédie. Ta si zapamatuj a myj si ruce tak dlouho,
dokud zpaměti neodříkáš
celý text (viz druhá strana
karty)

Objednala sis pizzu, ale máš
jenom cash. Předej peníze kurýrovi (protihráči) tak,
abyste se nedotýkali jich,
ani předmětu, který se jich
dotýká.

Cvič! Posil imunitu, kdyby přišel virus, a svaly, kdyby spolu
s ním přišli rovnou i zombies.
Udělej 10 dřepů a 5 kliků.

Cítíš se v karanténě sám.
Nainstaloval sis proto seznamovací aplikaci, vyplnil
profil, už zbývá jen fotka.
Ta musí být s rouškou, jestli
chceš mít šanci. Vytvoř co
nejsvůdnější profilové foto.

Zavolej svému kamarádovi
nebo známému. Vyber takového, o kterém máš dojem,
že bere koronakrizi na lehkou váhu, a vysvětli mu, co je
FFP3. Sáma nevíš? Pogoogluj.

„Není třeba panikařit. Netřeba se bát. Je však nutno na prevenci začít řádně
dbát. Tak pokusím se shrnout tipy a základní kroky,
do chytlavého refrénu a
poučné sloky.“ Zpívá Pokáč.
Pomoz mu - vymysli refrén.
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Povedla se transakce? Body
získává každý, kdo se na ní
podílel a na peníze ani na
předmět dotýkající se peněz
nesáhl. Sáhnul někdo přímo
na peníze? Fuj. Bod ztrácíš.
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A ještě ho zveřejni.
#prevencejesexy
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Rýmovalo se to aspoň? Jestli
jo, máš body.
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Pryč, prokletá skvrno! Pryč,
povídám! Jedna, dvě. Je čas
to udělat. Peklo je tmavé. Fuj,
pane, fuj, že se nestydíte! Voják, a má strach! Není z čeho.
Ví o tom někdo? Může nás někdo pohnat k odpovědnosti?
Ale kdo by si pomyslel, že je
v něm tolik krve, ve staříkovi?
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Provedeno? Aniž bys zvednul
paty při dělání dřepů? Pokud
ano, máš bod.
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Pokud jsi někoho správně
poučila, zasloužíš si body.
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Povedlo se? Jestli chceš, zveřejni ho s hashtagem
#fotofotosynteza
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Pokud jich tolik nemáš, napiš
organizátorům této hry.
#trikamaradi #koronaceska
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A jestli chceš, aby tě někdo
skutečně obsadil, video
zveřejni.
#mimozemst
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Pokuds vydržela, gratulujeme, nákazu to sice netestuje,
ale můžeš se stát potápěčem.
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Hotovo?
Tak #uceszakoronu
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Drží na obličeji? Kryje ústa? A
nos? Máš bod.
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