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یادداشت ناشر

با شیوع بیماری کرونا و با تعطیلی مدارس و ماندن کودکان و خانوادهها در خانه ،بحران کرونا
تبدیل به موضوعی پیچیده برای کودکان شده است و لزوم دسترسی به اطالعات صحیح و البته به
زبان ساده برای کودکان در سنین  ۵تا  ۹سال که کنجکاوانه در پی پاسخ سواالت خود دربارهی این
ویروس ناشناخته هستند ،به شدت احساس میشود .این کتاب با همراهی گروهی از نویسندگان و
همکاری با مشاوری پزشکی برای پاسخ به سواالت کودکان تدوین و تهیهی شده تا به آن ها کمک
کندکه دربارهی آنچه پیرامونشان در حال وقوع است اطالعات کسب کنند ،با شرایط فعلی کنار
بیایند و خود تبدیل به بخشی از داستان شوند.
کتابی که در دست دارید به کمک مشاوران و روانشناسان کودک تهیه و در اختیار تمام کودکان
دنیا قرار داده شده است تا بتوانند در شکست این بحران جهانی قدمی برداشته باشند .انتشارات
کتاب یک نیز وظیفهی خود دانست که در مدتی بسیار کوتاه این کتاب را به زبان فارسی ترجمه
و در اختیار کودکان ایرانی قرار بدهد تا خانوادهها بتوانند کودکان خود را با زبانی ساده با بیماری
کووید ۱۹-آشنا کنند و حال که این بیماری همهگیر زندگی بسیاری از کودکان را در سرتاسر دنیا
دستخوش تغییر ساخته ،به کودکان آموخته شود که آنها هممیتوانند در مبارزه با این بیماری
ن قدمهایی کوچک ،تحولی بزرگ در مقابله با آن انجام بدهند.
کمک کنند و با برداشت 
انتشارات کتاب یک امیدوار است با ترجمه و انتشار این کتاب سهم کوچکی در آگاهیرسانی و
مقابله با این بحران جهانی داشته باشد.
به امید روزهای بهتر.

يك بيماري جديد آمده كه شايد نام آن را شنيده باشيد.
ممكن است ببينيد كه مردم دارند راجع به آن حرف ميزنند يا شايد در اخبار نام آن را بشنويد.
اين بيماري دليل تعطيل شدن مدرسههاست .براي همين است كه خيلي نميتوانيد بيرون برويد يا
دوستانتان را ببينيد .شايد براي همين باشد كه بزرگترهايي كه مراقب شما هستند ،در خانه ماندهاند.
دليل اين بيماري ،ويروس كرونا است.

اما ويروس كرونا يعني
چي و چرا همه راجع به
آن حرف ميزنند؟

۴

۵

اما اص ً
ال ويروس
چيه؟

ويروس كرونا چيست؟

ويروس كرونا انواع و اقسام متفاوتي دارد که بعضی از آنها ،آدمها را بیمار میکنند .اگر یکی از این
ویروسهاي كرونا شما را مبتال کند ،احتماالً فقط کمی دچار آبریزش بینی و سرفه خواهید شد.

ويروس كرونا يكجور ويروس است.

عافیت
باشه!

ويروسها ميكروبهاي خيلي ريزي هستند كه شما
نميتوانيد آنها را ببينيد.

ممکنه ويروس
كرونا باشه...

آچـو!

بهقدري سبك هستند كه ميتوانند از طريق قطرههاي ريز آب در هوا شناور شوند
و بدون اينكه احساسشان كنيد روي پوستتان بنشينند .اگر بعضي از اين میکروبها
وارد بدن شما شوند ،میتوانند از بدن شما استفاده کنند تا میکروبهای بیشتری
به وجود بیاورند و شما را بیمار کنند.
یعنی حاال روی
دست من میکروب
نشسته؟

بله.
اما همهی این
میکروبها خطرناک
نیستند.

وقتی اين ويروس كروناي جدید وارد بدن انسان ميشود ،باعث نوعي بیماری به نام کووید ۱۹-میشود.
وقتی مردم دربارهی گرفتن ويروس كرونا حرف میزنند ،منظورشان همين بیماری است.
۶

۷

چطوري كرونا ميگيريد؟

وقتي بيني يا دهانتان را لمس ميكنيد ،ويروسهاي كرونا به راحتي از
داخل بدنتان به دستهايتان منتقل ميشوند.

چون این ویروس كرونای جدید است ،دانشمندان هنوز همه چیز را راجع
به آن نمیدانند .اما فکر میکنند که دو راه برای ابتالی مردم به این
بیماری وجود دارد.

اگر كسي كه دستهايش آلوده به ويروس كروناست به در دست
بزند ،اين ميكروبهاي نامرئي براي چند ساعت روي در باقي ميمانند.
وقتي يك نفر ديگر در را باز كند ،دست او هم آلوده ميشود.

ويروسهاي كرونا در گلو و دهان افراد زندگی میکنند .وقتی کسی
که كرونا گرفته سرفه یا عطسه ميكند يا نفسش را بيرون ميدهد،
ویروسها از طریق قطرات ريز آبي كه از داخل دهانش بيرون ميآيد ،در
هوا پخش ميشوند.

و اگر به بيني و دهانش دست بزند ،اين ميكروبها را وارد بدنش
ميكند.

هووم .نميدونم روي اين
دستگيره هم ميكروب
هست يا نه؟

با اينكه ويروسها را نميتوانيد ببينيد ،اما ميتوانيد اين قطرههاي ريز را ببينيد .در هواي سرد ،اين قطرهها
مثل بخار ديده ميشوند .پس اگر كسي تصادفي هوايي را كه در آن ويروس كرونا وجود دارد تنفس كند،
احتماالً به اين بيماري مبتال ميشود.
امروز هوا خيلي
سرده!

بله.
من نفست را ميتونم
ببينم!

نه!

بنابراين با دست زدن به چيزهايي كه فرد مبتال
به ويروس قب ً
ال آنها را لمس كرده ،شما هم
ممكن است بيمار شويد.
۸

۹

اما من حالم خوبه،
مامان!

اگر كسي كرونا بگيرد چه اتفاقي ميافتد؟
بعضي از افراد ،مخصوص ًا بيشتر بچهها ،وقتي كرونا
ميگيرند به ندرت احساس بيماري ميكنند .اما همچنان
ويروسهاي كرونا در بدنشان وجود دارد و ممكن است
با يك اشتباه آن را به فرد ديگري انتقال بدهند.

بدن ما سالح فوقالعادهاي در مقابل ويروسها دارد كه پادتن ناميده ميشود .سلولهاي ريزي در خون
شما پادتن ميسازند تا با ويروسهاي مهاجم مبارزه كنند .پادتنها ،ويروسها را ميگيرند ،بعد سلولهاي
خون آنها را ميبلعند و از بين ميبرند و بعد كسي كه بيمار شده بود ،خوب ميشود.
هركدام از ما بيش از  ۱۰ميليارد پادتن مختلف داخل
بدنمان داريم.

بيشتر كساني كه كرونا گرفتهاند ،سرفه ميكنند و تب بااليي دارند .بعضي از افراد سردرد ميگيرند
يا تمام بدنشان درد ميكند.

آفرين به پادتنها!
االن حالم بهتره!

مردم معموالً چند روزي بيمار ميشوند .اما بدن ما خيلي شگفتانگيز است .وقتي يك ميكروب جديد
مثل ويروس كرونا وارد بدن يك نفر ميشود ،بدن ميفهمد كه اين ميكروب نبايد آنجا باشد و كمكم
آن را ميكشد و از بين ميبرد.
خيلي حالم بده!

۱۰

اين يعني همين حاال تعداد پادتنهاي مختلف درون بدن شما
بيشتر از تعداد مردم دنياست!

۱۱

پس چرا مردم نگرانند كه كرونا بگيرند؟
تقريب ًا بدن همهي ما آنقدر سالم است كه ميتواند به راحتي
با ويروس كرونا مبارزه كند .اما براي بعضي از مردم
سختتر است؛ چون بدنهايشان به اندازهي كافي قوي
نيست .كساني كه احتماالً  ۷۰سال به باال هستند يا
از قبل بيماريهاي ديگري مثل سرطان دارند كه
ممكن است بدنشان را ضعيفتر كرده باشد.

من بايد بيشتر
مراقب باشم

منم
همينطور

اين افراد براي مبارزه با ويروس كرونا به كمك بيشتري نياز دارند .اين يعني كه شايد مجبور
شوند به بيمارستان بروند و حتي ممكن است الزم باشد كه از يك دستگاه ويژه به نام دستگاه
تنفس مصنوعي استفاده كنند تا به نفس كشيدنشان كمك كند.

براي همين الزم است كه اين افراد در
خانههايشان بمانند و از هر جايي كه احتمال
گرفتن كرونا در آن وجود دارد ،دور بمانند.

سالم مامان بزرگ.
امروز حالت
چطوره؟

خيلي زود
ميرسونيمت
بيمارستان

كسي نبايد به مالقات آنها برود .اين يعني كه تا مدتي نبايد بعضي از
اعضاي خانوادهتان را ببينيد يا پيش آنها برويد تا از آنها در برابر اين
ويروس محافظت كنيد.

۱۲

اما گاهي اوقات حتي اين كارها هم براي كمك به بهتر شدن حال آنها كافي نيست و اگر چنين
اتفاقي بيفتد متاسفانه ممكن است بميرند.

۱۳

آيا راهي براي درمان كرونا وجود دارد؟
بيشتر افراد خود به خود خوب ميشوند .اما دكترها و دانشمندها دلشان ميخواهد به همه كمك كنند كه
خيلي زود حالشان خوب شود.
دكترها هنوز راهي براي درمان كرونا سراغ ندارند؛ چون اين يك بيماري جديد است .بعضي از داروهايي
كه دكترها از قبل ميشناسند ممكن است كمك كند ،براي همين سعي ميكنند كه آنها را روي افرادي
كه بيمار هستند امتحان كنند.
اما حتي اگر اين داروها هم فايدهاي نداشته باشد ،دانشمندان در حال كار كردن روي ساخت داروهاي كام ً
ال
جديدي براي كرونا هستند .داروهايي كه هيچكس قب ً
ال از آنها استفاده نكرده است.
اميدوارم اين
داروي جديد جواب
بده

كار ديگري كه دانشمندان در حال انجام آن هستند ،ساخت يك واكسن است.
۱۴

واكسن يك داروي مخصوص است كه معموالً وقتي كام ً
ال سالم
هستيد به بدنتان تزريق ميكنند .داخل اين دارو ويروسهاي
مرده يا ضعيف وجود دارد.
پادتنهاي داخل خون شما ميتوانند كشتن اين ميكروبها را
تمرين كنند تا اگر ويروس وارد بدنتان شد بتوانند سريعتر
شروع به كشتن ويروسهاي زنده كنند.

تموم شد!

احتماالً وقتي خيلي كوچك بوديد چندتايي واكسن زدهايد .براي همين
است كه خيلي از بيماريها را نميگيريد!

وقتي كوچك بودم واكسن
زدم براي همين ديگه
سرخك نميگيرم

ساخت يك داروي جديد چندين ماه طول ميكشد .قبل از اينكه بتوانند
داروي جديد را به تعداد زيادي از مردم بدهند بايد مطمئن شوند كه اين
دارو براي همه مناسب است ،براي همين بايد آن را به دقت روي تعدادي از
مردم آزمايش كنند .سپس وقتي كام ً
ال مطمئن شدند كه دارو ضرري ندارد،
بايد آن را براي همهي كساني كه نياز دارند ،تهيه كنند.
۱۵

من برای کمک به
بیمارها به پرستارها
کمک میکنم

چرا بعضي از جاهايي كه قب ً
ال ميرفتيم حاال تعطيل هستند؟

من کار میکنم تا شما
همچنان بتونید مواد
غذایی بخرید

با اينكه خيلي از مردم بعد از گرفتن كرونا حالشان خوب ميشود ،اما اين خيلي مهم است كه آنهايي كه
ممكن است خيلي مريض شوند ،ویروس را نگيرند .اين يعني كه ما بايد مطمئن شويم كه تا جاي ممكن افراد
كمتري به ويروس كرونا مبتال شوند تا آن را به افرادي كه ممكن است خيلي بيمار شوند منتقل نكنند .اگر
تعداد زيادي از مردم بيمار شوند و مجبور شوند همزمان به بيمارستان بروند ،آنوقت بيمارستانها اينقدر
شلوغ ميشوند كه نميتوانند به خوبي از مردم مراقبت كنند.
به راحتي ممكن است به كرونا مبتال شويم براي همين بايد خيلي مراقب باشيم كه به افرادي كه با ما زندگي
نميكنند زیاد نزديك نشويم.
مدرسهها تعطيلند،
آخ جون!

بعضي از مردم ،مثل دكترها يا پرستارها يا افرادي كه در
فروشگاههای مواد غذایی كار ميكنند يا آنهايي كه سفارشها
را به خانههاي مردم ميرسانند باید برای کار از خانههایشان
بیرون بروند.

مدرسهها تعطيلند،
اَه!
من کار میکنم تا
سفارشهای ضروری
خانوادهها را به دست
اونها برسونم

بیشتر مردم اگر بخواهند مواد غذايي بخرند یا ورزش کنند
میتوانند از خانههایشان بیرون بروند ،اما باید خیلی مراقب
باشند که زیاد به دیگران نزدیک نشوند.

من برای کمک به
بیمارها به دکترها
کمک میكنم

اگر خودتان یا کسی در خانوادهتان حالش خوب نیست و فکر
میکنید که ممکن است کرونا داشته باشید ،تا دو هفته نباید از
خانهتان بیرون بیایید.
همه باید در خانه بمانیم تا به آنهایی که مبارزه با کرونا
برایشان سخت است ،کمک کنیم.
براي همين است كه همهي جاهاي شلوغ ،مثل مدرسهها و كتابخانهها در حال حاضر تعطيل هستند .بعضي
از كشورها گفتهاند كه مردم فقط براي خريدهاي خيلي خيلي ضروري ميتوانند از خانههايشان بيرون بروند.
۱۶

۱۷

تمام روز در خانه ماندن چه حسي دارد؟
بعضي وقتها در خانه ماندن با افرادي كه با آنها زندگي ميكنيد ميتواند خيلي
لذتبخش باشد .ميتوانيد كارهايي انجام بدهيد كه معموالً وقتي در مدرسه هستيد يا
وقتي بزرگترها سر كار هستند ،نميتوانستيد انجامشان بدهيد.
اما بعضي وقتها
حوصلهام سر ميره

بعضي وقتها
احساس عصبانيت
ميكنم

۱۸

تجربهي چنين حسهايي كام ً
ال طبيعي است .همهي آنهايي كه با
شما زندگي ميكنند هم احتماالً گاهي اوقات چنين حسي دارند ،حتي
اگر سعي كنند كه آن را بروز ندهند.
بعضي وقتها دلم
براي دوستانم تنگ
ميشه

حوصلهام
سر رفته!

بزرگترها يا آنهايي كه از شما مراقبت ميكنند هم ممكن است
احساس نگراني كنند .گاهي اوقات ممكن است نگران كارشان بشوند.
بعضي وقتها ممكن است خريد چيزهايي كه به آن نياز داريد،
برايشان سخت باشد و ممكن است اين چيزها نگرانشان كند.
بعضي وقتها دلم
ميگيره

حوصلهام
سر رفته!

حوصلهام
سر رفته!

اما اگه احساس
نگراني کنم ،چي؟

اگر نگران هستيد ،دربارهي نگرانيهايتان با بزرگترهايي كه
مراقبتان هستند ،حرف بزنيد .اگر هنوز به مدرسه ميرويد،
شايد بتوانيد با يكي از معلمها حرف بزنيد .يا شايد بتوانيد
تلفني يا با كامپيوتر يا تبلت با يكي از معلمها يا يك نفر ديگر
از خانوادهتان در اين رابطه صحبت كنيد.

۱۹

من براي كمك چه كاري ميتوانم انجام بدهم؟
شما با ماندن در خانه داريد كمك بزرگي ميكنيد .اما در عين حال ميتوانيد با بيشتر مراقب بودن و نگرفتن
و انتقال ندادن ويروس كرونا به ديگران ،نيز به بقيه كمك كنيد.

میکروب ها می تونن از
راه دهان و بینی ام هم
داخل و هم خارج بشن

ميدانستيد كه ويروسها با صابون كشته ميشوند؟ پس اگر با دقت و به اندازهي كافي دستهايتان را با
آب و صابون بشوييد ،ديگر ويروس كرونا روي دستتان باقي نميماند .ميتوانيد موقع شستن دستهايتان
آواز بخوانيد تا مطمئن شويد كه به اندازهي كافي آنها را شستهايد – مث ً
ال آهنگ تولدت مبارك را دوبار
پشت سر هم بخوانيد!
تولدم مبارك.
تولدم مبارك.
تولدم مباااارك.
تولدم مبارك!
حاال يك بار ديگه!
تولدم مبارك .تولدم مبارك.
تولدم مباااارك.
تولدم مبارك!

اگر الزم است بيني خود را پاك كنيد ،از يك
دستمال كاغذي استفاده كنيد و بالفاصله آن را در
سطل زباله بيندازيد .يادتان باشد كه دستهايتان
را نيز بشوييد؛ چون ويروس كرونا در آب بينيتان
زندگي ميكند و ميتواند از روي دستمال به
دستتان منتقل شود.

اگر خواستيد سرفه يا عطسه كنيد ،آرنجتان
را خم كنيد و اینطوری عطسه يا سرفه كنيد،
نه داخل دستتان .در غير اين صورت ممكن
است ديگران را هم بيمار كنيد.

اگر همهي مردم اين كار را انجام بدهند ،تغيير
بزرگي به وجود ميآيد!

۲۰

۲۱

تكاليف مدرسهام
چي ميشه؟

چه كار ديگري از من برميآيد؟
كار ديگري كه ميتوانيد انجام بدهيد اين است كه با بقيهي اعضاي خانوادهتان كه با شما زندگي
ميكنند ،مهربان باشيد .همهچيز براي همگي شما متفاوت و شايد سخت شده باشد.
اگر با خواهرها يا برادرهايتان زندگي ميكنيد ،شايد بعضي وقتها از دستشان
ناراحت بشويد .اما سعي كنيد با آنها دعوا نكنيد.
نوبت توئه!

اگر با بزرگترها زندگي ميكنيد ،شايد بتوانيد با انجام كاري كه از شما خواستهاند
يا در آغوش كشيدن آنها ،كمك بزرگي به آنها كنيد.
مامان از ما خواسته
كه اسباببازيهامون
را جمع كنيم

۲۲

باشه ،من
كتابها را
مرتب ميكنم.

اگر به مدرسه نميرويد ،تكاليف مدرسهتان
را انجام بدهيد .اين كار كمك ميكند كه
ذهنتان مشغول شود و حوصلهتان سر نرود.
و بعد وقتي دوباره به مدرسه برگشتيد،
ميبينيد كه چقدر چيزهاي جديد زيادي
يادگرفتهايد!
اگر براي خودتان كامپيوتر شخصي نداريد،
با بقيهي اعضاي خانواده كه به آن احتياج
دارند حرف بزنيد تا همه بتوانيد به نوبت
از آن استفاده كنيد.

يادتان باشد ،بزرگترهايي كه با شما زندگي ميكنند هم ممكن است كار داشته باشند.
اگر اينطور بود ،شما ميتوانيد با مزاحم نشدن موقع كار به آنها كمك كنيد .آن
وقت بعد از اينكه كارشان تمام شد فرصت بيشتري براي وقت گذراندن با شما
خواهند داشت .شايد بد نباشد ليستي از كارهايي كه دوست داريد با آنها انجام
بدهيد ،تهيه كنيد.
هيس!
بارني .سر و صدا نكن

۲۳

بعد از اين چه اتفاقي ميافتد؟
							

اين روزها براي همه دوران عجيبي است و اين
مشكل براي همه در سرتاسر دنيا پيش آمده
است.

يك روز باالخره اين دوران عجيب
تمام ميشود.
آخ جون!

حاال ميتونيم با هم
بازي كنيم!

اما اگر همگي ما مراقب باشيم و در خانههايمان بمانيم ،ميتوانيم
جلوي انتشار ويروس كرونا را بگيريم .اين كار ما به دانشمندها
و دكترها فرصت ميدهد كه روي چگونگي درمان اين بيماري
كار كنند و ببينند كه چطور با استفاده از داروها و واكسنها
ميتوانند از ابتالي همهي مردم به ويروس كرونا جلوگيري
كنند.
يك روز ،به همين زودي ،كه البته هيچكس دقيق ًا از آن خبر
ندارد ،ميتوانيد به ديدار آنهايي كه دوستشان داريد و با شما
زندگي نميكنند برويد ،با دوستانتان بازي كنيد ،دوباره به
مدرسه برويد و هر كاري كه از انجام آن لذت ميبرديد و فع ً
ال
نميتوانيد انجامش بدهيد را دوباره انجام بدهيد.
۲۴

۲۵

همگي

۲۶

با

هم

مو فق

شد يم !

۲۷

