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یک کلمه جدید هست که ممکن است تا به حال شنیده باشید! ممکن است شنیده باشید که 
افراد در موردش صحبت کنند یا در خبرها درباره اش شنیده باشید. به خاطر این کلمه است 
که شما به مدرسه نمیروید. یا اغلب نمیتوانید بیرون بروید یا دوستان خود را  ببینید و ممکن 

است به همین خاطر باشد که آدم بزرگ هایى که مراقب شما هستند در خانه مى مانند. 

ویروس کرونا
؟ اما اون چیه

چرا همه در موردش 
صحبت مى کنن؟

این کلمه هست:



انواع مختلفى از ویروس کرونا  وجود دارد و بعضى از آنها افراد را آلوده مى کنند. 
اگر به یکى ازانواع ویروس کرونا مبتال شده اید ، احتماًال تمام چیزى که باهاش  

مواجه شدید یک عطسه یا سرفه بوده.

اما وقتى  ویروس کرونا ، این ذره کامًال جدید وارد بدن انسان مى شود باعث بیمارى 
اى به نام کویید- 19مى شود. هنگامى که مردم در "مورد ابتال به ویروس کرونا" 

صحبت مى کنند ، در مورد بیمارى  کویید- 19 صحبت مى کنند.

کرونا یک نوع از انواع ویروس ها ست. 

 ویروس ها ذرات کوچکى هستند، آن قدر 
کوچک که نمى توانیم آن ها را ببینیم. 

ویروس کرونا چیست؟ 

اما ویروس 
چیه؟

مى تونه ویروس 
کرونا باشه ...

عافیت
باشه!!

ویروس ها به قدرى سبک هستند که مى توانند داخل قطرات ریز آب در هوا شناور 
شوند و مى توانند بر روى پوست شما بنشینند بدون اینکه آنها را احساس کنید. اگر 

برخى از این ذرات وارد بدن شما شوند مى توانند از بدن شما براى ایجاد میکروب 
هاى بیشتر استفاده کنند که این اتفاق مى تواند باعث مریض شدن شما شود.

یعنى االن روى بدنم 
میکروب دارم؟

آره،
 اما فقط بعضى 

از اون ها 
خطرناك هستن!

! چووو هَچ 



هومم...نمیدونم روى 
این دستگیره در 

ویروس هست یا نه؟

وقتى به دهان یا بینى خود دست مى زنید، ذرات 
ویروس کرونا به راحتى از درون بدن به دست ها 

. منتقل مى شوند

.

اگر فردى با دستى که ویروس کرونا دارد از در 
استفاده کند، ذرات  نامرئى مى توانند ساعت ها روى 

دستگیره در زنده بمانند. و افراد دیگرى که در را باز 
میکنند نیز با ذرات ویروس کرونا در تماس قرار 

بگیرند

و اگر آن افراد به بینى یا دهان خود دست بزنند، 
ویروس مى تواند وارد بدن آن ها شود.

چطور به ویروس کرونا مبتال مى شوید ؟ 

.

از آنجا که ویروس کرونا جدید است ، دانشمندان هنوز همه چیز را در 
مورد  آن نمى دانند. اما آنها فکر مى کنند که دو راه اصلى وجود دارد که

انسان ها به این ویروس مبتال شوند.
ذرات ویروس کرونا در دهان و گلو انسان زندگى مى کنند.

وقتى کسى که ویروس کرونا دارد سرفه یا عطسه مى کند یا نفسش را بیرون 
مى دهد ، ذرات ویروس که درون قطرات ریز آب هستند  بیرون مى آیند. 

بنابراین شما میتوانید حتى با دست زدن 
به وسایلى که قبال  افرادى که ویروس 

داشتند به آن ها دست زده اند هم، مبتال 
به ویروس کرونا شوید.

گرچه میکروب ها  و ویروس ها را نمى بینید ، اما گاهى اوقات مى توانید این ذرات 
ریز را مشاهده کنید آن ها در هواى سرد ابرهاى بخار را مى سازند! بنابراین اگر 

شخص دیگرى به طور تصادفى ذرات کروناویروس موجود در آن هوا را نفس 
بکشد ، احتماًال به این بیمارى مبتال مى شود.

امروز خیلى 
سرده!

آره، مى تونم بخار 
نفس هامون رو 

ببینم! نه !



برخى از افراد ، خصوصا بیشتر کودکان ،بعد از گرفتن 
ویروس کرونا ممکن است احساس مریض بودن نکنند. اما 

ویروس کرونا را در بدن خود داشته باشند و با یک اشتباه آن 
را به شخص دیگرى منتقل کنند.

اما من حالم 
خوبه مامان!

واقعا احساس  
بدى دارم!

 االن بهترم!

!
درود بر  

آنتى بادى ها 

بدن یک اسلحه شگفت انگیز در برابر ویروس ها دارد به نام آنتى بادى هاى بدن. 
سلولهاى ریز در خون شما براى مبارزه با ویروس هاى مختلف آنتى بادى مى 

سازند. آنتى بادى ها ویروس ها را مى گیرند ، سلول هاى خونى آنها را مى بلعند و 
آنها را از بین مى برند و بعد از آن حال فرد بهتر مى شود.

اکثر آدم هایى که کرونا میگیرند سرفه مى کنند و تب زیادى دارند. همچنین بعضى ها  
 . سردرد یا بدن درد هم دارند. و معموال چند روز مریض هستند

اما بدن انسان شگفت انگیز است. وقتى یک ذره جدید مثل ویروس کرونا وارد بدن 
کسى مى شود، بدن آن فرد مى داند که این ذره نباید اینجا باشد و شروع به کشتن آن 

مى کند. 

این به این معناست که در حال حاضرتعداد 
آنتى بادى هاى مختلف بدن شما بیشتر از 

تعداد جمعیت کل دنیا است.

چه اتفاقى مى افتد اگر شما کرونا بگیرید؟

هر کدوم از ما بیشتر از 10 میلیارد انواع مختلف 
آنتى بادى در درون بدن خود داریم!



تقریباً همه آدم ها، بدنى به اندازه کافى سالم براى مقابله با 
بیمارىکرونا دارند. اما عده اى هستند که مقابله با بیمارى 
براى آن ها سخت تر است ، زیرا بدن آنها به اندازه کافى 

قوى نیست. آنها ممکن است افرادى باشند که بیش از 70 
سال سن دارند یا در حال حاضر بیمارى هاى دیگرى مانند 
سرطان دارند که ممکن است بدن آنها را ضعیف تر کرده 

باشد.

آنها براى مقابله با ویروس کرونا به کمک بیشترى نیاز دارند. این بدان معناست 
که آنها باید به بیمارستان بروند و ممکن است براى نفس کشیدن نیاز به استفاده 

از دستگاه مخصوصى به نام دستگاه تنفس مصنوعى داشته باشند.

با این وجود ، گاهى اوقات ممکن است کمک به بهتر شدن آن ها کافى نباشد ، و 
اگر این اتفاق بیفتد ، متاسفانه ممکن است بمیرند.

! سالم گرنرى
امروز حالت 

چطوره؟

ما سریعا میبریمتون 
بیمارستان!

من باید خیلى 
بیشتر مراقب 

باشم!
منم همینطور!

به جاش تو اتاق 
نشیمن خونم
 مى رقصم!

به همین خاطر هست که این افراد نیاز 
دارن که در خانه بمانند و از هرجایى که 

ممکن هست کرونا بگیرند دور باشند.

پس چرا مردم نگرانند که کرونا بگیرند؟ 

آن ها نمى توانند مالقات کننده اى داشته باشند.و این ممکن است به 
این معنى باشد که شما نتوانید تا مدتى به دیدن بعضى ازاعضاى فامیل 

خود بروید تا با این کار به آن ها کمک کنید امن باشند.



امیدوارم
این دارو

جدید
جواب بده

اکثر افراد خودشون به مرور بهتر مى شوند اما پزشکان یا دانشمندان  مى خواهند به 
. همه کمک کنند تا سریع تر و با اطمینان بیشترى خوب شوند

پزشکان هنوز راه درمانى براى ویروس کرونا نمیشناسند چون این یک بیمارى 
جدید است.پزشکان از قبل داروهایى مى شناسند که ممکن است به درمان این 

. بیمارى کمک کند پس آن ها را روى افراد بیمار امتحان مى کنند

اما حتى اگر آن داروها جواب ندهد ، دانشمندان بازهم تالش مى کنند تا داروهاى 
کامًال جدیدى براى ویروس کرونا که تاکنون کسى از آنها استفاده نکرده است ، 

تهیه کنند.

واکسن یک نوع دارو ویژه است که وقتى سالم 
هستید به بدن شما تزریق مى شود. در داخل این 

دارو ویروس ضعیف شده یا مرده وجوددارد.

آنتى بادى هاى موجود در خون شما تمرین مى کنند 
این ذرات را بکشند ، بنابراین وقتى ویروس زنده 

وارد بدن شما شد مى توانند سریع تر با ویروس ها 
بجنگند.

آیا درمانى براى کرونا هست؟ تموم
شد

چیز دیگرى که دانشمندان روى آن کار مى کنند واکسن است .

احتماالً شما هنگام کودکى برخى از واکسن ها را زدید. بنابراین این به این معنا 
است که شما به برخى بیمارى ها مبتال نخواهید شد!

ساخت دارو جدید ماه هاى زیادى طول مى کشد. قبل از اینکه  دارو 
را به افراد زیادى  بدهید ، باید اطمینان حاصل کنید که براى همه 
بى خطر است ، بنابراین باید آن را با دقت روى چند نفر  همزمان 
امتحان کنید. سپس ، هنگامى که متوجه شدید نتیجه مى دهد و بى 

خطر است ، براى همه کسانى که به آن احتیاج دارند به اندازه کافى 
تهیه کنید.

من وقتى کوچولو 
بودم واکسن زدم و 
االن دیگه سرخک 

نمیگیرم



اگرچھ اکثر مردم مبتال به ویروس کرونا به مرور بهتر مى شوند ولى خیلى مهم است که 
افرادى که ممکن است زیاد بیمار شوند مبتال نشوند. به این معنى که ما باید اطمینان حاصل 

کنیم که تاحد امکان تعداد افراد کمى مبتال شوند تا نهایتا به کسانى که خیلى سریع بیمار 
مى شوند منتقل نشود. و اگر تعداد زیادى از افراد بیمار شوند و مجبور شوند همزمان به 

بیمارستان بروند ، در این صورت بیمارستان ها بیش از حد شلوغ شده و نمى توانند به 
درستى از همه مراقبت کنند.

مبتال شدن به کرونا خیلى آسان است باید خیلى مواظب باشیم به آدم هاى دیگه نزدیک 
نشویم.

و به همین دلیل تمام مکانهایى که تعداد زیادى از مردم در کنار هم هستند - مانند 
مدرسه ها و کتابخانه ها - در حال حاضر بسته شده اند. دولت گفته است که مردم فقط 

وقتى که واقعا مجبور باشند مى توانند از خانه هاى خود  خارج شوند.

.

.

.

بعضى از افراد مثل پزشکان پرستاران یا کسانى که در فروشگاه هاى 
مواد غذایى کار مى کنند یا کسانى که اقالمى که نیاز داریم را براى 

تحویل به خانه هایمان مى آورند، مجبور هستند براى سرکار رفتن از 
خانه خود بیرون بیایند

همچنین خیلى از مردم  در صورت نیاز به خرید غذا یا ورزش کردن 
مى توانند از خانه خارج شوند اما باید بسیار مراقب باشند که به هیچ 

کس  نزدیک نشوند

اگر شما یاهر فرد دیگرى در خانواده احساس مریضى مى کنید یا 
فکر مى کنید ممکن است کرونا داشته باشید به مدت 2 هفته اصال 

نمى توانید از خانه بیرون بیایید.

همه ما باید در خانه بمانیم تا از افرادى که مبارزه با ویروس کرونا 
برایشان دشوار است ، محافظت کنیم.

چرا بعضى جاها که معموال میریم بسته مى شوند؟ 

هووورراااا مدرسه  
بسته ست!

ا َا َا َه ه ه مدرسه
 بسته ست!

من هنوز کار مى کنم 
پس شما همچنان مى 
تونین  موا دغذایى 

بخرین!

من و پرستارها کار 
مى کنیم تا به 

کسایى که مریضن 
کمک کنیم

من با پزشک ها کار 
مى کنم تا به کسایى 

که مریضن کمک 
کنن

من کار مى کنم تا 
اقالمى که خانواده ها 
نیاز دارن رو بهشون 

برسونم



تمام حس هایى که تجربه مى کنید طبیعى هستند و همه کسانى که با 
شما زندگى مى کنند هم احتماال بعضى اوقات همین حس ها را دارند 

حتى اگر تالش مى کنند تا نشان ندهند.

؟ اینکه همه وقتمون رو خونه باشیم قراره چه شکلى باشه
گاهى اوقات در خانه بودن با افرادى که با آنها زندگى مى کنید مى تواند بسیار سرگرم کننده باشد. 

شما مى توانید کارهایى باهم انجام دهید که معموالً وقتى در مدرسه هستید یا وقتى افراد بزرگتر 
سرکار هستند نمیتونستید انجام بدید.

بعضى وقت ها 
عصبانى میشم

حوصلم
سر رفته!!

حوصلم
سر رفته!!

حوصلم
سر رفته!!

اما اگه نگرانى 
هم داشته باشم 

چى؟؟

بعضى وقت 
ها غمگین 

میشم

بعضى وقت ها دلم 
براى دوستام تنگ 

میشه

اما بعضى وقت ها  
حوصلم سر میره !

اگر شما هم نگران هستید در مورد نگرانى 
هاتون با بزرگترها صحبت کنید. اگر هنوز به

مدرسه مى روید، شاید بتوانید با معلمتان صحبت 
کنید.

یا حتى شاید بتونید با استفاده از تلفن یا کامپیوتر 
یا تبلت با معلمتان یا هر کس دیگه اى در فامیل 

صحبت کنید. 

افراد بزرگسالى که مراقب شما هستند نیز ممکن است نگران 
باشند. بعضى اوقات ممکن است نگران مسائل کارى باشند. 

بعضى اوقات ممکن است خرید همه چیزهایى که شما به آن 
نیاز دارید سخت باشد و این مساله آنها را  نگران کند.



اگر باید بینى خود را تمیز کنید یا فین کنید از 
دستمال  استفاده کنید و بعد از استفاده آن را 

مستقیما به سطل آشغال بیاندازید.
یادتان باشد که دستانتان را هم بشویید زیرا 

ویروس کرونا درمخاط بینى هم زندگى مى کند 
و ممکن است از دستمال به دست شما منتقل 

شود.

چه کمکى از دست من ساخته ست؟
شما تا االن هم با ماندن در خانه کمک زیادى کردید. اما همچنان با مراقبت بیشتر 

مى توانید کمک کنید تا مطمئن شوید کرونا نمیگیرید و به بقیه هم منتقل نمى کنید. 

مى دانستید که ویروس ها با صابون کشته مى شوند؟ بنابراین اگر دست هاى خود را 
با دقت ،به مدت طوالنى و به میزان کافى بشویید، هیچ ویروسى روى دست خود 

نخواهید داشت. شما مى توانید هنگام شستن دست هایتان آهنگ بخوانید تا مطمئن 
باشید به انداره کافى دست هایتان رو شستید. به اندازه زمان دوبار خواندن آهنگ 

تولدت مبارك. 

ااارررك! تولد! تولد! تولدم مبا
اااررررك مباااارررك مبا

 تولدم مبااااررررك!
حاال یک بار دیگه!

ااارررك! تولد! تولد! تولدم مبا
اااررررك  مباااارررك مبا

تولدم مبااااررررك!!

اما ویروس ها  از 
راه دماغ و دهن 

هم مى تونن برن و 
بیان!

اگر مجبور هستید سرفه یا عطسه کنید ، این 
کار را در گوشه داخلى آرنج خود انجام دهید ، 

نه داخل دست خود. این گونه نمى توانید 
ویروس کرونا را به دیگران  منتقل کنید.

اگر همه این کارها را انجام دهند ، تفاوت 
بزرگى در شرایط ایجاد مى شود.



! ساکت بارنى
پارس نکن!

مى تونیم بکنیم ؟ دیگه چه کارى 
کار مهمى که میتوانید انجام بدهید این هست که با افرادى که زندگى میکنید مهربان باشید. 

مسائل براى همه متفاوت و شاید سخت تجربه شود.

اگر با برادر یا خواهر خود زندگى مى کنید ممکن است گاهى اوقات  
کارهایشان شما را اذیت کند، سعى کنید با آن ها دعوا نکنید.

اگر با بزرگترهایتان زندگى مى کنید، شاید بتوانید با انجام دادن کارهایى که از شما 
خواستند و یا حتى بغل کردنشان به آن ها کمک کنید

نوبت
توست!

مامان خواسته که 
وسایلمون رو مرتب 

کنیم

باشه، من
کتاب ها رو

مرتب مى کنم

اگر وسیله دیجیتال مثل تبلت یا کامپیتر براى 
خودتان ندارید، با دیگران که دارند صحبت کنید 

تا به طور اشتراکى و عادالنه از آن استفاده کنید.

زمانیکه مدرسه نیستید، تکالیف مدرسه را انجام 
دهید.این کار باعث مى شود ذهن خودتان را 

مشغول نگه دارید و حوصلتان سر نرود. و بعدا که 
به مدرسه بروید چیزهاى خیلى زیادى ازقبل یاد 

گرفته اید.

تکالیف مدرسه ام 
چى میشه؟

به خاطر داشته باشید بزرگترهایى که با شما زندگى مى کنند ممکن است مجبور باشند 
به اندازه قبل کار کنند. اگر کار مى کنند شما مى توانید با پرت نکردن حواسشان به آن 

ها کمک کنید. در این صورت احتمال بیشترى دارد که آنها فرصت داشته باشند با شما 
تفریح کنند. حتى مى توانید لیستى از کارهایى که مى خواهید با آنها انجام دهید تهیه 

کنید.



این روزها براى همه روزهاى عجیبى است، و اتفاقى 
است که در سراسر جهان در حال وقوع است. یک روزى ، این 

روزگار عجیب به 
پایان خواهد رسید.

بعد از این چه اتفاقى مى خواهد بیفتد؟

اما اگر همه ما مراقب باشیم و در خانه بمانیم، کارى که مى توانیم را مى کنیم تا  از 
انتشار ویروس کرونا جلوگیرى کنیم. این کار به دانشمندان و پزشکان فرصت مى 

دهد تا نحوه درمان بیمارى را بررسى کنند تا شاید با استفاده از داروها و واکسن ها 
ابتالى همه مردم را متوقف کنند.

یک روز خیلى زود ، اگر چه کسى دقیقا نمى داند کى ، شما مى 
توانید به دیدن افرادى که دوستشان دارید و با شما زندگى نمى 

کنند بروید ، با دوستان خود بازى کنید ، دوباره به مدرسه بروید 
وکارهاى دیگرى را که از آن ها لذت مى برید ولى اکنون نمى شود 

انجام داد را ،انجام دهید. 

دیگه االن مى تونیم با 
هم بازى کنیم!

هى !



همه باهم از 
پسش براومدیم!



If you want to learn more and keep up to date with news about the coronavirus:
CBBC Newsround 
https://www.bbc.co.uk/newsround

If you feel worried or anxious, here are some links to places that can help:
Childline 
A free helpline that you can call any time to talk about any worries you might have.
Telephone: 0800 1111
They also have more advice here:
https://www.childline.org.uk/info-advice/your-feelings/anxiety-stress-panic/worries-about-the-world/coronavirus

Young Minds 
A charity which supports young people’s mental health. 
They have more advice on what to do if you are feeling anxious here:
https://youngminds.org.uk/blog/what-to-do-if-you-re-anxious-about-coronavirus/ 

MORE INFORMATION FOR PARENTS, GUARDIANS AND CARERS
British Psychological Society
Advice on talking to children about illness
https://www.bps.org.uk/news-and-policy/advice-talking-children-about-illness

Contact
Coronavirus information for parents of disabled children
https://www.contact.org.uk/advice-and-support/coronavirus-information-for-families-with-disabled-children/

The National Autistic Society
Coronavirus resources for autistic people and families
https://www.autism.org.uk/services/helplines/coronavirus/resources

The Samaritans
Free 24-hour support helpline 
Telephone: 116 123
https://www.samaritans.org/

Unicef
What you need to know about the virus to protect you and your family
https://www.unicef.org/coronavirus/covid-19

MORE INFORMATION FOR CHILDREN HELPING THE NHS 
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Doctors, nurses, ambulance drivers and all the other people who make up the health service  
in our country do an amazing job every day, but are working especially hard while people are  
getting ill with the coronavirus. If you would like to donate some money to help them, you can  
do so here:
https://www.nhscharitiestogether.co.uk/

Nosy Crow is an award-winning, small, independent children’s book publisher. We made this 
free digital book because we felt that children and parents might find it useful. We publish lots 
of different kinds of books for children aged 0-12. You can find out about them here: 
www.nosycrow.com




