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ویروس کرونا 
و پرسش ها و نگرانی های من 

)کتابی برای تمام بچه ها(



شاید این  روزها کلمه های جدیدی به گوشتان خورده باشد. شاید شنیده باشید مردم درباره ی 
موضوع جدیدی  حرف می زنند یا در اخبار از آن صحبت می کنند.

 به خاطر همین موضوع جدید است که مدرسه نمی روید. به خاطر همین است که مثل قبل 
نمی توانید بروید بیرون از خانه یا دوست هایتان را ببینید. شاید تقصیر همین اتفاق است که 

بزرگ تر یا بزرگ ترهایی که از شما مراقبت می کنند، مدتی است در خانه مانده اند. 

و آن موضوع جدید این است:

ویروس کرونا
اما این ویروس چیست
 و چرا همه درباره اش

 حرف می زنند؟



ویروس کرونا چیست؟

ویروس کرونا یک  جور ویروس است.

ویروس ها یاخته یا موجودات خیلی ریز ذره بینی اند 
که شما نمی توانید ببینیدشان.  

شاید بپرسید ویروس 
دیگر چیست؟

ویروس ها آن قدر سبک اند که می توانند توی قطره های خیلی کوچک آب در هوا شناور بمانند و 
بدون اینکه شما حسشان کنید، روی پوستتان بنشینند. اگر چندتا از این موجودات خیلی کوچک 

وارد بدنتان شوند، از بدن شما به عنوان میزبان استفاده می کنند و تعدادشان بیشتر و بیشتر 
می شود و همین ممکن است باعث شود شما مریض شوید. 

یعنی ممکن است االن
 هم چندتا از این موجودات 

خیلی زیر روی بدنم 
نشسته باشند؟

بله،
 اما بیشتر وقت ها این  

موجودات خطرناک نیستند. 

انواع مختلفی از ویروس های کرونا وجود دارند و فقط بعضی هایشان انسان ها را بیمار می کنند. 
اگر تا به حال یکی از این ویروس ها بیمارتان کرده باشد، احتماالً فقط آبریزش بینی داشته اید و 

چندتا سرفه کرده اید. 

آچیو!
عافیت
 باشد!

شاید کار یکی از 
آن ویروس های 
کرونایی باشد...

اما اگر این ویروس کرونای خیلی خیلی جدید وارد بدن انسان شود، باعث یک جور بیماری  
جدیدی می شود که اسمش کووید 19 است. این روزها وقتی مردم از مبتال شدن به ویروس 

کرونا حرف می زنند، منظورشان همین بیماری است. 



ـ مبتال می شو یم؟ ـ یا همان کووید 19 ـ  ما چگونه به ویروس کرونا ـ 
به خاطر اینکه ویروس کرونا خیلی جدید است، دانشمندان 

چیزهای زیادی درباره اش نمی دانند. اما آن ها فکر می کنند 
مردم از دو راه اصلی به این بیماری مبتال می شوند. 

یاخته ها یا دانه های خیلی ریِز ویروس کرونا در گلو و دهان 
انسان ها زندگی می کنند. هر وقت کسی که این ویروس را 

در بدن خود دارد، سرفه می کند یا عطسه می زند یا نفسش 
را بیرون می دهد، این ویروس ها همراه با قطره های خیلی 

ریز آب از دهانش بیرون می افتند.
اگرچه شما در حالت عادی نمی توانید این موجودات خیلی ریز را تماشا کنید، ممکن است بعضی 
وقت ها بتوانید این قطره های ریز را ببینید. در هوای سرد، این قطره های خیلی کوچک به بخاری 

تبدیل می شوند که از دهانتان بیرون می آید. برای همین است که اگر کسی اتفاقی هوایی را 
نفس بکشد که ویروس  های کرونا در آن شناورند، احتمااًل او هم بیمار می شود. 

آره، من می توانم 
نفسمان را ببینم!

امروز هوا خیلی 
سرد شده. 

وقتی به دهان یا بینی تان دست می زنید، خیلی 
راحت ممکن است ویروس های ریز کرونا را از داخل 

بدنتان بیرون بیاورید. 
اگر کسی که این ویروس روی دستش نشسته، به 

دستگیره  ی در دست بزند، میکروب های ناپیدا تا 
چند ساعت روی سطح دستگیره زنده  می مانند و 

وقتی یک نفر دیگر همان در را باز کند، ویروس روی 
دست او هم می نشیند. 

و اگر او به بینی یا دهانش دست بزند، این طوری 
ویروس وارد بدنش می شود. 

اوممم! من از کجا بدانم 
روی این دستگیره 

ویروس نشسته یا نه؟

نه!

 برای همین، ممکن است شما با 
دست زدن به سطوح یا چیزهایی که 
فرد بیمار به آن دست زده، به راحتی 

به این بیماری مبتال شوید. 



اگر ویروس کرونا بگیریم، چه اتفاقی برایمان می افتد؟
بعضی آدم ها، مخصوصًا بیشتر بچه ها، اگر ویروس 

کرونا بگیرند، شاید اصاًل خودشان هم متوجه 
نشوند و چیزی احساس نکنند. اما ویروس 

همچنان در بدنشان زندگی می کند و ممکن 
است بی آنکه بخواهند آن را به بقیه بدهند. 

بیشتر آدم ها وقتی ویروس کرونا می گیرند، 
سرفه می کنند و حرارت بدنشان باال می رود؛ 

آن ها تب می کنند. بعضی های دیگر دچار 
سردرد می شوند یا بدن درد می گیرند. 

افراد معمواًل چند روز بیمار می شوند. اما بدن 
انسان خیلی فوق العاده است. وقتی یک ویروس جدید مثل کرونا وارد بدن انسان می شود، بدن 

می فهمد که این موجود اضافی نباید آنجا باشد و درجا شروع به ُکشتن آن می کند. 

اما من که حالم خوِب 
خوب است!

واقعاً حالم خیلی
 بد است!

بدن یک اسلحه ی خیلی باحال در برابر ویروس ها دارد که به آن پادتن می گویند. سلول های 
خیلی ریزی توی خوِن شما پادتن می سازند تا بدن بتواند با ویروس های مهاجم مختلف بجنگد. 

پادتن ها ویروس ها را می گیرند، بعد سلول های خونی )یا یاخته های خونی یا هموسایت ها( 
ویروس ها را می بلعند و آن ها را نابود می کنند و بعدش، فرد 

بیمار احساس می کند حالش دارد بهتر می شود. 
هر کدام از ما بیش از 10 میلیارد پادتن  مختلف در 

بدنمان داریم.

آفرین به پادتن ها!
حس می کنم 
حالم بهتر شده!

این عدد یعنی همین االن تعداد پادتن های 
مختلفی که در بدن شما وجود دارند، از تعداد 

همه ی آدم های کره ی زمین بیشترند!



پس چرا آدم ها نگران اند که ویروس کرونا بگیرند؟
تقریبًا بدن همه ی آدم ها به اندازه ای قوی هست که بتواند 

ویروس کرونا را شکست دهد. اما برای بعضی ها این 
کار سخت تر است، چون بدنشان آن قدرها مقاوم 

نیست. افرادی که سنشان بیشتر از هفتاد 
سال است، یا آن هایی که به بیماری هایی 

مثل سرطان مبتال هستند، بدنشان 
ضعیف تر است. 

این افراد برای مبارزه با ویروس کرونا 
به کمک بیشتری احتیاج دارند؛ یعنی 

باید به بیمارستان بروند و امکان دارد برای 
نفس کشیدن، به دستگاهی به نام دستگاه 

تنفس مصنوعی نیاز داشته باشند. 

من هم 
همین طور!

من باید خیلی خیلی 
مراقب باشم!

زود می رسانیمتان
 به بیمارستان.

برای همین است که این افراد باید 
خیلی مراقب باشند که به این 

ویروس مبتال نشوند و حتمًا در 
خانه هایشان بمانند. 

به جایش در اتاق نشیمن 
خانه ام می رقصم.

آن ها نمی توانند مهمان داشته باشند و کسی نباید به دید نشان برود. این 
به این معنی است که امکان دارد شما نتوانید تا مدتی، بعضی از اعضای 

خانواده تان را ببینید؛ چون می خواهید به سالمت ماندن آن ها کمک کنید. 

سالم مامان بزرگ! 
امروز حالتان
 چطور است؟

با این حال، بعضی وقت ها ممکن است تمام این کارها هم به بهبود حال آن ها کمک نکند و اگر 
این طوری باشد، متأسفانه امکان دارد آن ها زنده نمانند. 



آیا درمان و دارویی برای ویروس کرونا وجود دارد؟
بیشتر آدم ها خود به خود ویروس را شکست می دهند و حالشان خوب می شود، اما پزشکان و 

دانشمندان می کوشند به همه کمک کنند که زوِد زود بهبود پیدا کنند. 
پزشکان هنوز درمانی برای ویروس کرونا پیدا نکرده اند، چون کووید 19 یک بیماری جدید است. 

ممکن است بعضی داروهایی که پزشکان از قبل می شناسند به درمان بیماران کمک کنند، برای 
همین آن ها همین داروها را به افراد بیمار می دهند. 

ممکن است این داروها هم برای درمان ویروس کرونا فایده نداشته باشند، اما نباید ناامید شد 
چون دانشمندان در حال تحقیق و آزمایش در مورد دارویی کاماًل جدیدند که هیچ کس تا حاال آن را 

مصرف نکرده است. 

امیدوارم این 
داروی جدید 
مفید باشد. 

چیز دیگری که دانشمندان درموردش تحقیق می کنند، واکسن است. 

واکسن دارویی خاص است که معمواًل وقتی شما 
سالمید، به بدنتان تزریق می کنند. داروی 

توی واکسن، میکروب ها یا ویروس های 
ضعیف شده یا ُمرده است. پادتن های 

توی خون شما با کشتن این میکروب ها 
تمرین می کنند تا وقتی به بیماری دچار 

شدید، آماده تر باشند و سریع تر با میکروب ها و 
ویروس ها مبارزه کنند. 

احتمااًل وقتی خیلی کوچک تر بودید، چندتایی واکسن 
زده اید. این یعنی به بعضی  از بیماری ها دچار نخواهید شد!

تمام شد!

بچه که بودم واکسن 
زدم و االن دیگر 
سرخک نمی گیرم.

ساختن واکسن جدید چندین ماه زمان الزم دارد. 
قبل از اینکه بشود واکسن را به آدم های زیادی 

تزریق کرد، باید مطمئن شد که استفاده از واکسن 
جدید برای همه امن است. برای همین دانشمندان 

باید با دقت و احتیاط، آن را روی چند نفر امتحان 
کنند و بعد که مطمئن شدند واکسن درست کار 

می کند و خطری ندارد، آن را به اندازه ی کافی برای 
آدم هایی که به آن احتیاج دارند، تولید کنند. 



چرا بعضی جاها که قباًل باز بودند، این روزها تعطیل شده اند؟
درست است که خیلی از افرادی که ویروس کرونا می گیرند حالشان خوب می شود، اما باید 

مواظب باشیم آدم هایی که در خطر بیشتری قرار دارند، مبتال نشوند. در نتیجه ما باید حتمًا کاری 
کنیم که تعداد مبتالیان به ویروس کرونای جدید تا آنجا که امکان دارد، کم و کمتر شود؛ تا از این 

طریق، خطر ابتالی آدم های ضعیف تر را پایین بیاوریم. چون اگر یک عالمه آدم مبتال شوند و مجبور 
باشند هم زمان به بیمارستان بروند، بیمارستان ها آن قدر شلوغ و پلوغ می شوند که نمی توانند 

به درستی به همه ی بیمارها رسیدگی و از آن ها مراقبت کنند. 
مبتال شدن به ویروس کرونا خیلی راحت است و برای همین باید خوب حواسمان باشد به 

آ دم هایی که با ما در یک خانه زندگی نمی کنند، اصاًل نزدیک نشویم. 

تعطیل

هورااااا! 
مدرسه تعطیل شده.

ای بابا! 
مدرسه تعطیل شده.

برای همین مکان هایی که افراد زیادی با هم در آن ها حضور پیدا می کردند ــ مثل مدرسه ها و 
کتابخانه ها ــ در حال حاضر تعطیل شده اند. دولت ها در خیلی از کشورهای جهان اعالم کرده اند 

که آدم ها فقط در صورتی که کار خیلی خیلی واجبی داشته باشند، می توانند از خانه هایشان 
بیرون بیایند. 

من به پرستارها کمک 
می کنم که از افراد 

بیماری مراقبت کنند. 

من سر کار می آیم تا شما 
بتوانید مواد غذایی  مورد 

نیازتان را بخرید. 

بعضی از آدم ها مثل پزشک ها و پرستارها 
و کسانی که در فروشگاه های مواد غذایی 

کار می کنند یا آن هایی که اجناس مختلف را 
به دِر خانه های شما می رسانند، مجبورند از 

خانه هایشان بیرون بیایند و به سر کارشان بروند. 
بیشتر افراد اجازه دارند برای خرید مواد غذایی یا 

برای ورزش و نرمش روزانه از خانه هایشان خارج 
شوند، اما باید خیلی حوا سشان را جمع کنند که 

به بقیه ی آدم ها نزدیک نشوند. 
اگر شما یا هر کدام از اعضای خانواده تان احساس 
بیماری می کنید و حدس می زنید به ویروس کرونا 

مبتال شده اید، به مدت دو هفته نباید به هیچ وجه 
از خانه تان بیرون بیایید. 

همه ی ماها باید در خانه هایمان بمانیم تا به 
افراد ضعیف تری که نمی توانند ویروس کرونا را 

شکست دهند، کمک کنیم و نگذاریم آن ها بیمار 
نشوند. 

من به پزشک ها کمک 
می کنم تا بیمارها 

درمان شوند. 
من کار می کنم تا بتوانم 

چیزهای مورد نیاز خانواده ها 
را بهشان برسانم.



وقتی تمام مدت توی خانه می مانیم، چه حسی پیدا می کنیم؟
بعضی وقت ها ماندن در خانه با آدم هایی که با آن ها زندگی می کنید، خیلی هم باحال است. 

می توانید با هم بازی کنید یا کارهایی انجام دهید که معمواًل وقتی مدرسه می روید ــ یا بزرگ تر سر 
کار می روند  ــ نمی توانید انجام دهید. 

بعضی وقت ها 
غمگین می شوم. 

اما بعضی  وقت ها 
حوصله  ام سر می رود.

بعضی وقت ها دلم 
برای دوست هایم 

تنگ می شود.

بعضی وقت ها 
عصبانی می شوم.

داشتن این احساسات خیلی طبیعی است. احتمااًل 
همه ی آن هایی که با شما زندگی می کنند هم همین 

حس ها را دارند؛ هر چند که ممکن است احساساتشان 
را به شما نشان ندهند. 

حوصله ام 
سر رفته. 

حوصله ام 
سر رفته. 

حوصله ام 
سر رفته. 

تازه ممکن است بزرگ تر یا بزرگ  ترهایی که از شما مراقبت 
می کنند احساس نگرانی هم داشته باشند. بعضی وقت ها 

ممکن است نگران شغلشان باشند. بعضی وقت ها ممکن 
است برایشان سخت باشد چیزهایی که می خواهید را 

برایتان بخرند. و همین چیزها باعث نگرانی شان می شود. 

اما اگر من هم 
اگر احساس نگرانی می کنید، با بزرگ ترهایی که نگران باشم، چی؟

از شما مراقبت می کنند، درباره ی نگرانی هایتان 
حرف بزنید. اگر هنوز به مدرسه می روید، ممکن 

است بتوانید با معلمتان صحبت کنید. شاید 
هم بتوانید تلفنی یا با کامپیوتر و َتبلت، با معلم 

خودتان یا یکی از اعضای خانواده تان حرف بزنید. 



چطوری می توانم کمک کنم؟
شما با ماندن در خانه کمک بزرگی به همه می کنید. اما عالوه بر این، می توانید با مراقبت کردن از 

خودتان و انتقال ندادن ویروس به دیگران هم کمک کنید. 
هیچ می دانستید صابون قاتل ویروس هاست؟ برای همین، اگر دست هایتان را با دقت و به مدت 

کافی بشویید، هیچ ویروس کرونایی روی دست هایتان باقی نمی ماند. می توانید در زمان شستن 
دست  هایتان، آواز بخوانید تا مطمئن شوید به اندازه ی کافی آن ها را تمیز کرده اید ــ برای این کار 

دوبار خواندن آواِز تولدت مبارک، کافی است!

تولد، تولد، تولدم مبارک! مبارک، مبارک، تولدم مبارک!
لبم شاد و دلم خوش، چو گل پرخنده باشم!

می شویم دست هایم را  که صد سال زنده باشم!
دوباره...

تولد، تولد، تولدم مبارک!
مبارک، مبارک، تولدم مبارک!

لبم شاد و دلم خوش، چو گل پرخنده باشم!
می شویم دست هایم را که صد سال زنده باشم!

اما ویروس ها و میکروب ها 
ممکن است از راه دهان و بینی  
هم وارد بدنمان شوند و هم از 

اگر مجبورید بینی تان را تمیز کنید، حتمًا از آن خارج شوند. 
دستمال استفاده کنید و بعدش، مستقیم 

دستمال را به سطل زباله بیندازید. یادتان باشد 
دست هایتان را هم بشویید، چون ویروس کرونا 

توی آبِ بینی تان هم زنده می ماند و ممکن است 
از طریق دستمال، به دست هایتان بمالد. 

اگر مجبورید سرفه کنید یا عطسه  بزنید، 
حتمًا با گوشه ی بازویتان این کار را بکنید و 

هیچ وقت کف دست هایتان را جلوی دهان 
یا بینی تان نگیرید. با این کار اجازه نمی دهید 

ویروس  کرونا به دیگران منتقل شود. 

اگر همه این کارها را انجام دهند، شرایط خیلی 
بهتر می شود!



دیگر چه کاری از دستم برمی آید؟
یک کار خیلی مهم دیگری که از شما برمی آید، این است که با آدم هایی که در یک خانه با آن ها 

زندگی می کنید، مهربان باشید. همه چیز فرق کرده و برای همه ی شما، زندگی سخت تر شده 
است. 

ممکن است بعضی وقت ها فکر کنید که خواهر یا برادرتان چقدر اعصاب خرد کن اند. اما سعی 
کنید با آن ها دعوا نکنید. 

نوبت 
توست!

و همین طور شاید بتوانید به بزرگ ترهایتان کمک کنید احساس بهتری داشته باشند. مثاًل 
می توانید کاری را که ازتان خواسته اند با خوشرویی انجام دهید، یا یکهو بروید و بغلشان کنید. 

باشه، من کتاب ها 
را می گذارم سر 

جایشان.
مامان ازمان خواسته 
اسباب بازی هایمان را 

جمع وجور کنیم.

تکلیف مشق های 
مدرسه ام چی 

می شود؟

اگر تلویزیون یا کامپیوتر شخصی ندارید، با بقیه ی اعضای خانه صحبت کنید تا زمان به شکلی 
منصفانه بین همه ی شما تقسیم شود. 

یادتان باشد که ممکن است آدم بزرگ هایی که با شما زندگی می کنند، مجبور باشند وظایف 
شغلی شان را در خانه انجام دهند. در چنین مواقعی شما هم می توانید بهشان کمک کنید. 

چطوری؟ سعی کنید وقتی مشغول کارند، مزاحمشان نشوید. در این صورت، کارشان را زودتر 
تمام می کنند و وقت بیشتری دارند که با شما بازی کنند. شاید بتوانید یک فهرست از کارهایی 

درست کنید که دوست دارید با اعضای خانواده تان انجام دهید. 

اگر مدرسه نمی روید، مشق هایتان 
را بنویسید و تکلیف هایتان را انجام 

دهید. این کارها باعث می شود 
سرتان گرم شود و این طوری 

حوصله تان هم سر نمی رود. تازه 
با این کار وقتی دوباره به مدرسه 

برمی گردید، یک عالم مطلب جدید 
یاد گرفته اید. 

هیس، بارنی! 
این قدر پارس نکن!



بعدش قرار است چه اتفاقی بیفتد؟
یک روز می رسد 

که این دوران عجیب
 تمام می شود. 

این روزها، دورانی عجیب برای همه ی آدم هاست و در همه ی دنیا این اتفاق افتاده است. 

اما اگر همه مان مراقب باشیم و توی خانه بمانیم، همان 
کاری را می کنیم که برای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا از دستمان برمی آید. این کار ما، به دانشمندان و 

پزشک ها فرصت کافی می دهد تا راه درمان این بیماری 
را پیدا کنند و با استفاده از دارو و واکسن، کاری کنند که 

دیگر هیچ کسی به این بیماری مبتال نشود. 
یک روزی، به همین  زودی ها )البته هیچ کس نمی داند 

دقیقًا چه روزی و چه تاریخی(، شما دوباره می توانید 
آدم هایی را که دوستشان دارید و دلتان برایشان تنگ 

شده ببینید، با دوستانتان بازی کنید، دوباره به مدرسه 
بروید و یک عالمه از کارهایی را که این روزها آرزویش را 

دارید انجام دهید. 

حاال می توانیم با 
هم بازی کنیم!

جانمی 
جان!



ما با کمک هم موفق شــدیم!




