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آ گاهیبخشی به کودکان برای مراقبت از خودشان در برابر بیماریها یکی از هدفهای اصلی
و مهم آموزش در کشورهای مختلف است .این روزها ویروس کرونا به شکلی همهگیر در جهان
گسترش یافته و باعث نگرانی خانوادهها و کودکان شده است .ویروس کرونا برای اولین بار در
دسامبر  2019در شهر ووهان چین شناسایی شد.
با گسترش ویروس کرونا در این کشور یکی از ناشران بزرگ کودک و نوجوان چین ()CCPPG

اقدام به انتشار کتابی کرد با نام .Get out Covid 19.این اثر که محصول تالش گروهی از
متخصصان و نویسندگان کتاب های تصویری کودکان پیش دبستان است ،به کودکان کمک
میکند با ویروس کووید 19-آشنا شوند و بدانند چگونه باید در برابر گسترش بیماری کرونا از
خودشان مراقبت کنند.

با گسترش ویروس کرونا در ایران ،دفتر بینالمللی کتاب برای نسل جوان چین ( )CBBYو
نیز گروه انتشاراتی کودکان چین ( )CCPPGبه دلیل روابط حرفهای و دوستانهای که با طوطی
داشتند ،نامهای محبتآمیز برایمان فرستادند که در آن تأ کید شده بود یکی از راههای مهم
غلبه بر بحرانهای بینالمللی ایستادن در کنار یکدیگر و همدلی است و به همین دلیل گروه
انتشاراتی کودکان چین مایل است حق ترجمه و نشر کتاب را به طور رایگان برای ترجمه به
فارسی و انتشار آن در ایران به کتابهای طوطی وا گذار کند.
طوطی (بخش کودک و نوجوان انتشارات فاطمی) نیز با توجه به مسئولیت اجتماعی خود و
برای آ گاهیبخشی به جامعه ـ بهویژه والدین و مربیان  -و همچنین به منظور کاهش اضطراب
ی-آموزشی را ترجمه و به
و نگرانی خانوادهها و کودکان ،در کوتاهترین زمان ممکن این اثر علم 
صورت الکترونیک تولید کرد تا به طور رایگان در اختیار کودکان و بزرگساالن ایرانی و فارسیزبان
قرارگیرد .با این امید که در کنار یکدیگر با آ گاهی و همدلی بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.
امید است چنین فعالیتهایی سبب شوند کودکان سرزمینمان به دور از اضطراب و نگرانی
با بیماری کرونا آشنا شوند و آن را شکست دهند.

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

4

راستش ما آنقدر ریز هستیم که با چشم غیرمسلح دیده نمیشویم.

5

البته میکروسکوپ الکترونی ما را بهخوبی نشان میدهد.

6

نگاه کنید ،کلی برآمدگی شبیه تاج روی سطح ما وجود دارد.
ً
ما واقعا خیلی خطرنا کیم .از ما میترسید؟

7

ما در بدن حیوانات وحشی
زندگی خوب و خوشی داشتیم.
ِ

8

اما بعضی انسانها دوست دارند حیوانات وحشی را شکار کنند و
آنها را به عنوان غذا بخورند .این شد که ما از حیوانات وحشی به
انسانها منتقل شدیم.

9

ما از راه چشم ،بینی و دهان به بدن انسانها وارد میشویم و به
سلولهای سالم حمله میکنیم.
بهترین محل برای سکونت ما دستگاه تنفسی است.

کارهای بد و شیطانی ما باعث میشود آدمها ذاتالریه بگیرند و
دچار سرفه ،تب ،سردرد ،ضعف ،اسهال و تنگی نفس بشوند.
حتی بدتر از همهی اینها ممکن است باعث شویم آدمها بمیرند.
10

11

باور نمیکنید؟ پس خوب گوش کنید...

دور شو!

دور شو!
وقت رفتن است.
ما توی راه هستیم!

آآ
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چو!
آ

چو!
آآآ

13

دستهای کثیف و سرفه یا عطسه باعث میشود ما چیزهای مختلفی را آلوده
ً
کنیم؛ مثال غذاها ،وسایل خانه ،اسباببازیها ،دکمههای آسانسور ،گوشیهای
تلفن ،دستهکلیدها و خیلی چیزهای دیگر...

14

ما حتی میتوانیم توی هوا معلق باشیم و روی سگها ،گربهها و بچهها
فرود بیاییم.

15

ما در فضاهای بستهای مثل اتاق یا
در جاهایی مثل اتوبوس ،مترو ،هواپیما و...
16

که حسابی شلوغاند ،آسانتر پخش میشویم.
17

ما با ذوق و شوق آواز میخوانیم:
«ما ویروس هستیم!
ما ویروس هستیم!»
18

ما میتوانیم هر جا که بخواهیم پنهان شویم؛
ً
مثال توی دهان ،بینی و چشمهای شما.
یا از یک بدن به بدن دیگر برویم.
19

04

درمانگاه

03

ما خیلی بدجنس و خطرنا ک هستیم.
میتوانیم آدمهای زیادی را همزمان مریض کنیم.
حتی میتوانیم خودمان را قویتر و کاملتر کنیم تا از این هم
خطرنا کتر شویم.
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اما راستش ما هم از خیلی چیزها میترسیم؛
ً
مثال دانشمندها ،پزشکها و پرستارهایی که خودشان را
برای مبارزه با ما آماده کردهاند...

22

207

23

یا آدمهایی که ماسک میزنند تا از گسترش ما جلوگیری کنند...

24

 1ماسک را تا کنید و سپس گوشههای آن را بگیرید
و باز کنید.

 2ماسک را طوری روی صورتتان بگذارید که از
ً
باالی بینی تا پایین چانهتان را کامال بپوشاند.

ً
 3بند روی بینی را فشار دهید تا ماسک کامال به
صورتتان بچسبد.

 4نفس عمیق بکشید .ا گر ماسک با نفس شما
تکان خورد ،یعنی آن را درست پوشیدهاید.

 5هنگام برداشتن ماسک از صورت به سطح بیرونی آن دست نزنید.

البته بیشتر از این میترسیم که مردم دستهایشان را مدام میشویند
و ما از روی دستهایشان پا ک میشویم.

 .1انگشتها را نزدیک به هم نگه
دارید و کف دستها را به هم بمالید.

 .2کف دست راست را پشت دست
چپ بگذارید و انگشتها را از الی هم
رد کنید .همین کار را برای دست دیگر
هم انجام دهید.

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

 .6انگشتهای دست راست را نزدیک به هم نگه دارید
و بر روی کف دست چپ به صورت چرخشی مالش
دهید .همین کار را برای دست دیگر هم انجام دهید.

 .3کف دستها را به هم بمالید و
انگشتها را از الی هم رد کنید.

 .4پشت انگشتهای هر دست را
کف دست مقابل بگذارید و بمالید.
انگشتها را بسته نگه دارید.

 .7مچ دست راست را با دست چپ
بشویید و همین کار را با دست دیگر
هم انجام دهید.

25

تازه ،آدمها از الکل و ضدعفونیکنندهها هم استفاده میکنند
که باعث میشود ما نابود شویم.
26

ما نگرانیم مردم با خوردن غذای مناسب و خواب کافی
قوی و سالم بمانند.
27

چ چارهای نداریم
ما هی
ز اینکه فرار کنیم.
ج

خب راستش ا گر آدمها دیگر حیوانات وحشی را نخورند
و نکات بهداشتی را رعایت کنند...
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دوست کوچولو حاال پاسخ این پرسش را میدانی؟
برای اینکه از ویروس کرونا در امان بمانیم
چه کارهایی باید بکنیم؟
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