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Handen wassen doet 
iedereen nu vaker, 

maar nog niet iedereen 
doet het grondig of 

lang genoeg. Het virus 
profi teert daarvan.  

Twee kinderen geven 
elkaar een high-fi ve! 

Dat is toch... Dat is toch 
cool? Zeker! Maar nu is 
handen geven en high-
fi ven even geen goed 

idee. Het virus klapt in 
zijn handjes.

Wie nu naar de winkel 
gaat moet wat afstand 

houden in de rij. In 
één winkel drummen 
de mensen toch wat. 
Het virus houdt van 

drummers.

We mogen tijdelijk 
niet meer reizen. Maar 
het virus is er toch in 

geslaagd het vliegtuig 
te nemen met enkele 

mensen die nog 
vliegen... 

Een groepje van 
10 kinderen speelt 

basketbal op het eind 
van de straat. Dat mag 

nu even niet. Het is 
vooral het virus dat 

scoort...

Een restaurant is toch 
nog open. De mensen 

zitten er dicht bij 
elkaar. Het virus is in 

zijn nopjes.

De groepsimmuniteit
neemt toe. Dat wil 
zeggen dat steeds 

meer mensen 
weerstand hebben 

opbouwd. Het virus 
verspreidt iets trager.

Op de bus zitten 
mensen heel dicht op 
elkaar. Ze houden niet 

voldoende afstand. 
Het virus reist met

ze mee.

Elkaar een knu� el 
geven is leuk. Maar als 
je ziek bent is het niet 

zo’n goed idee. Het 
virus knu� elt mee...

Iemand die weet dat 
hij ziek is, gaat toch 

werken. Dat is niet zo 
verstandig.

Het virus zit mee 
aan tafel in de 
vergadering.

De mensen in de 
buurt niezen nog te 
vaak gewoon in het 
rond (en niet in hun 
elleboog). Dat vindt 

het virus fi jn.

De speeltuigen in 
het park zijn even 

afgesloten uit 
voorzorg. Er spelen 
toch veel kindjes. 

Het virus neemt de 
grootste glijbaan.
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Het virus voelt zich zelf 
wat slapjes vandaag. 

Slechts één stap vooruit.

De spelers mogen 
uitzonderlijk  twee 

opdrachten na elkaar 
doen! Wat een geluk!
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Het virus moet een 
beurt overslaan. Het 

vindt niemand om zich 
te verspreiden.

Een geluk! De spelers 
zijn meteen aan de 

beurt en kiezen gelijk 
welke opdracht.
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Het virus speelt 
‘zakdoekje leggen’. 

Spelen met zakdoeken 
is nu geen goed idee, 
maar het virus vindt 

dat wél leuk.

Enkele mensen houden 
een buurtfeest. Dat is 
nu niet zo verstandig. 

Neem de volgende 
kaart van de stapel en 

doe die maal twee. Pech 
voor de spelers!
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