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Get out, 
Covid-19!

دور شو



کنید؟ کرونای جدید( صدا  کووید- 19 )ویروس   ما را 
ً

که با چشم غیرمسلح دیده نمی شویم.می شود لطفا راستش ما آن قدر ریز هستیم 
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کلی برآمدگی شبیه تاج روی سطح ما وجود دارد. البته میکروسکوپ الکترونی ما را به خوبی نشان می دهد. کنید،  نگاه 
کیم. از ما می ترسید؟  خیلی خطرنا

ً
ما واقعا
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ما در بدن حیوانات وحشی
زندگِی خوب و خوشی داشتیم.

کنند و  اما بعضی انسان ها دوست دارند حیوانات وحشی را شکار 
که ما از حیوانات وحشی به  آن ها را به عنوان غذا بخورند. این شد 

انسان ها منتقل شدیم.
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ما از راه چشم، بینی و دهان به بدن انسان ها وارد می شویم و به 
سلول های سالم حمله می کنیم.

بهترین محل برای سکونت ما دستگاه تنفسی است.

کارهای بد و شیطانی ما باعث می شود آدم ها ذات الریه بگیرند و 
دچار سرفه، تب، سردرد، ضعف، اسهال و تنگی نفس بشوند. 
حتی بدتر از همه ی این ها ممکن است باعث شویم آدم ها بمیرند.
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کنید... گوش  باور نمی کنید؟ پس خوب 

وقت رفتن است.
ما توی راه هستیم!

آچو! آ آچو!      آ آ آ

دور شو!     دور شو! 
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کثیف و سرفه یا عطسه باعث می شود ما چیزهای مختلفی را آلوده  دست های 
گوشی های  کنیم؛ مثاًل غذاها، وسایل خانه، اسباب بازی ها، دکمه های آسانسور، 

تلفن، دسته کلیدها و خیلی چیزهای دیگر...

گربه ها و بچه ها  ما حتی می توانیم توی هوا معلق باشیم و روی سگ ها، 
فرود بیاییم.
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ما در فضاهای بسته ای مثل اتاق یا
 در جاهایی مثل اتوبوس، مترو، هواپیما و...  

که حسابی شلوغ اند، آسان تر پخش می شویم.
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ما با ذوق و شوق آواز می خوانیم: 
»ما ویروس هستیم!
 ما ویروس هستیم!«

که بخواهیم پنهان شویم؛  ما می توانیم هر جا 
مثاًل توی دهان، بینی و چشم های شما.  

یا از یک بدن به بدن دیگر برویم.
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ک هستیم. ما خیلی بدجنس و خطرنا
کنیم. می توانیم آدم های زیادی را هم زمان مریض 

کنیم تا از این هم  حتی می توانیم خودمان را قوی تر و کامل تر 
شویم. ک تر  خطرنا

0403
درمانگاه

19 18



اما راستش ما هم از خیلی چیزها می ترسیم؛
را  خودشان  که  پرستارهایی  و  پزشک ها  دانشمندها،  مثاًل 

کرده اند... آماده  ما  با  مبارزه  برای 

207

21 20



1

34

2

کنند... گسترش ما جلوگیری  که ماسک می زنند تا از  یا آدم هایی 

7. مچ دست راست را با دست چپ هنگام برداشتن ماسک از صورت به سطح بیرونی آن دست نزنید.
کار را با دست دیگر  بشویید و همین 

هم انجام دهید.

که مردم دست  هایشان را مدام می شویند  البته بیشتر از این می ترسیم 
ک می شویم. و ما از روی دست هایشان پا

گوشه های آن را بگیرید  کنید و سپس  ماسک را تا 
کنید. و باز 

از  که  بگذارید  صورتتان  روی  طوری  را  ماسک 
کاماًل بپوشاند. تا پایین چانه تان را  باالی بینی 

کاماًل به  بند روی بینی را فشار دهید تا ماسک 
بچسبد. صورتتان 

شما  نفس  با  ماسک  گر  ا بکشید.  عمیق  نفس 
پوشیده اید. درست  را  آن  یعنی  خورد،  تکان 

5

نگه  هم  به  نزدیک  را  انگشت ها   .1
کف دست ها را به هم بمالید. دارید و 

کف دست راست را پشت دست   .2
چپ بگذارید و انگشت ها را از الی هم 
کار را برای دست دیگر  کنید. همین  رد 

هم انجام دهید.
و  بمالید  هم  به  را  دست ها  کف   .3

کنید. رد  هم  الی  از  را  انگشت ها 

را  دست  هر  انگشت های  پشت   .4
بمالید.  و  بگذارید  مقابل  دست  کف 

دارید. نگه  بسته  را  انگشت ها 

کف دست راست به  5. شست دست چپ را با 
کار را برای شست  صورت چرخشی بمالید. همین 

دست دیگر هم انجام دهید.

6. انگشت های دست راست را نزدیک به هم نگه دارید 
مالش  چرخشی  صورت  به  چپ  دست  کف  روی  بر  و 

کار را برای دست دیگر هم انجام دهید. دهید. همین 
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تازه، آدم ها از الکل و ضدعفونی کننده ها هم استفاده می کنند 
که باعث می شود ما نابود شویم.

کافی  ما نگرانیم مردم با خوردن غذای مناسب و خواب 
قوی و سالم بمانند.
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کوچولو حاال پاسخ این پرسش را می دانی؟ دوست 

کرونا در امان بمانیم برای اینکه از ویروس 

کارهایی باید بکنیم؟ چه 

گر آدم ها دیگر حیوانات وحشی را نخورند  خب راستش ا
کنند...  و نکات بهداشتی را رعایت 

ما هیچ چاره ای نداریم 
کنیم. جز اینکه فرار 
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