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من یک ویروس هستم،
 با آنفوالنزا و سرماخوردگی 

فامیل هستیم. 

سالم!

اسم من ویروس کرونا است. 



عاشق این هستم که 
از روی یک دست 

به دست دیگر بپرم 
و سالم کنم. 

عاشق سفر هستم. 

بزن 

قدش!



تا حاال چیزی از من شنیده  اید؟

نهبله

وقتی اسم من را شنیدی 
چه احساسی داشتی؟

نگرانگیجآرام

غمگینبی  قرارکنجکاو



... من هم همان حس را دارم. 

من هم می  توانم 
احساست را درک  کنم... 

حسی که داری را اینجا بکش.



این منم! 

گاهی بزرگ  ترها با خواندن 
خبری از من یا دیدن من در تلویزیون، 

آشفته می  شوند. 



که بدانید... 

حاال می  خواهم کمی از خودم 
برایتان بگویم... 



نفس  تنگی 

وقتی به دیدنتان می  آیم، با خودم این ها را می آورم: 

سرفه تب



درست شبیه وقتی که زانویتان 
زخم   می  شود و بعد از مدتی 

خوب می  شود. 

زیاد پیش کسی نمی  مانم و 
تقریباً همه خوب می  شوند. 

خداحافظ... 



نگران نشوید!

بزرگ  ترهایی که از شما مراقبت می  کنند: 

حواسشان به شما هست. 



خودتان هم می  توانید با این کارها کمکشان کنید... 

دست  هایتان را 
با آب و صابون خوب بشورید 
و همراهش آواز هم بخوانید!

می  توانید آهنگ موردعالقه  تان، 
شعر تولدت مبارک یا الفبا را 

بخوانید. 

دست  هایتان را با مواد مخصوص 
ضدعفونی کنید و صبر کنید که 

خشک   شوند. 
آن ها را تکان ندهید و تا 10 بشمارید. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
وقتی دست  هایتان خشک شد 

می  توانید برگردید سراغ بازی  تان!



دکترها هم در تالش اند واکسنی پیدا کنند که 
با آن من اجازه دارم سالم کنم، 

ولی شما بیمار نشوید. 

اگر این کارها را انجام  دهید
من را نمی  بینید. 

تأیید شد



پایان

نویسنده: مانوئال مولینا کروز
Instagram: @mindheart.kids
manuela-825@hotmail.com






