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Τισ περιςςότερεσ φορζσ οι άνκρωποι
είναι υγιείσ και νιώκουν καλά. Μερικζσ
φορζσ οι άνκρωποι νιώκουν άρρωςτοι
λόγω κρυώματοσ ι γρίπθσ. Η γρίπθ
προκαλείται από ιοφσ. Οι ιοί είναι πολφ
μικρά μιρκόβια που δε μπορφμε καν να
τα δοφμε.

Τθσ περιςςότερεσ φορζσ το ςώμα των
ανκρώπων νικάει ζναν ιό μζςα ςε λίγεσ
μζρεσ ι βδομάδεσ. Μερικζσ φόρεσ κατά τθ
διάρκεια τθσ μάχθσ με τον ιό οι άνκρωποι
χρειάηεται να μείνουνε ςτο ςπίτι ι ακόμα και
ςτο κρεββάτι. Έτςι ςφντομα γυρνάνε ςτθ

Ο Κορωνοϊόσ είναι ζνασ καινοφριοσ ιόσ που κάνει τουσ ανκρώπουσ να μθ νιώκουν
καλά. Πολλοί άνκρωποι ζχουν κολλιςει τον ιό επειδι είναι καινοφριοσ. Πολλοί
άνκρωποι που ζχουν τον Κορωνοιό νίωκουν ςα να ζχουν κρφωμα ι γρίπθ. Μπορεί
να ζχουν πυρετό και βιχα. Μετά από μερικζσ εβδομάδεσ νιώκουν και πάλι καλά.

Ένασ μικρόσ αρικμόσ
ανκρώπων που ζχει τον
Κορωνοιό κα
αρρωςτιςουν πολφ.
Μπορεί να χρειαςτεί να
πάνε ςτο νοςοκομείο
ώςτε να τουσ
βοθκιςουν οι γιατροί
και οι νοςθλευτζσ να
γίνουν καλά..

Επειδι ο Κορωνοιόσ είναι ζνασ
καινοφριοσ ιόσ οι γιατροί και οι
επιςτιμονεσ είναι απαςχολθμζνοι
να μακαίνουν πράγματα για το
Κορωνοϊό. Ψάχνουν να βρουν
τρόπουσ να αντιμετωπίςουν τον ιό.
Οι επιςτιμονεσ δουλεφουν ςκλθρά
για να φτιάξουν εμβόλια για να
βοθκιςουν τουσ ανκρώπουσ να
μθν αρρωςταίνουν.
Όςο περιμζνουμε τουσ
επιςτιμονεσ και τουσ γιατροφσ να
φτιάξουν ζνα εμβόλιο ι να βροφν
ζνα φάρμακο, υπάρχουν πολλά
πράγματα που μποροφν να κάνουν
οι ενιλικεσ και τα παιδιά για να
αποφφγουν να κολλιςουν.

Οι άνκρωποι ςυνικωσ κολλάνε τουσ
ιοφσ όταν αγγίηουν επιφάνειεσ
πουζχουν τον ιό και μετά ακουμποφν
το πρόςωπό τουσ. Μερικζσ φορζσ
κολλάνε τον ιό όταν είναι πολφ κοντά
ςε κάποιον που φταρνίηεται ι βιχει.
Οι ιοί είναι τόςο μικροί που δε
μποροφμε να τουσ δοφμε. Είναι
ςθμαντικό οι άνκρωποι να πλζνουν
τα ΄χερια τουσ ςυχνά με ςαποφνι και
ηεςτό νερό. Έτςι «διώχνουν» τον ιό
και καταφζρνουν να μζνουν υγιείσ.

Θα προςπακθςω να πλζνω τα χζρια μου με
ςαποφνι και ηεςτό νερό για 20 δευτερολεπτα
πριν το φαγθτό, αφοφ πάω τουαλζτα και μόλισ
γυρνάω από ζξω.
Η μαμά ι ο μπαμπάσ κα μου δείξουν πωσ να
πλζνω τα χζρια μου προςεκτικά. Θα μου
κυμίςουν πότε είναι θ ώρα για να πλείνω τα
χζρια μου. Οι γιατροί λζνε ότι για να
«κακαρίςουμε» από τουσ ιοφσ πρζπει να
πλζνουμε τα χζρια μασ για 30 δευτερόλεπτα
(20 Ποκεμον/πιγκουίνουσ). Αυτό διαρκεί όςο το
να τραγουδιςω το ………………….. (αγαπθμζνο
μου τραγουδι) δφο φορζσ ι μζχρι να μετριςω
μζχρι τουσ 20 πιγκουίνουσ (ι αγαπθμζνο μου
χαρακτιρα ι ηώο).

Για να αποφφγουν τθ διαςπορά ενόσ ιοφ οι επιςιμνεσ
ηθτοφν από του ανκρώπουσ να αποφεφγουν μεγάλεσ
ςυγκεντρώςεισ και πολυςφχναςτα μερθ. Τα ςχολεία
μπορεί να κλείςουν και τα παιδιά να μζινουν ςπίτι τουσ.
Οι δουλειζσ των γονιών μασ μπορεί να κλείςουν και ο
μπαμπάσ και θ μαμά να δουλεφουν από το ςπίτι. Τα
μαγαηιά και τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ μπορεί να
ςταματιςουν να λειτουργοφν. Αυτό είναι εντάξει.
Βοθκάει να ςταματιςουμε τον ιό ώςτε να είμαςτε υγιείσ
και τα πράγματα να ξαναγίνουν όπωσ πριν. Μποροφμε να
μείνουμε ςπίτι μζχρι να είναι αςφαλζσ να πάμε ςχολείο ι
ςτθ δουλειά μασ. Η μαμά και ο μπαμπάσ κα ζχουν ιδζεσ
για να με απςχολοφν ςτο ςπίτι και να ειμαι χαροφμενοσ. Η
μαμά και ο μπαμπάσ κα μου πουν πότε είναι αςφαλζσ να
γυρίςω ςτο ςχολείο. Αυτό είναι εντάξει.

