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یادداشت ناشر

با تعطیلی مدارس و ماندن کودکان و خانواده ها در خانه، بحران کرونا  بیماری کرونا و  با شیوع 
تبدیل به موضوعی پیچیده برای کودکان شده است و لزوم دسترسی به اطالعات صحیح و البته به 
زبان ساده برای کودکان در سنین ۵ تا ۹ سال که کنجکاوانه در پی پاسخ سواالت خود درباره ی این 
ویروس ناشناخته هستند، به شدت احساس می شود. این کتاب با همراهی گروهی از نویسندگان و 
همکاری با مشاوری پزشکی برای پاسخ به سواالت کودکان تدوین و تهیه ی شده تا به آن ها کمک 
کندکه درباره ی 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 وظیفه ی خود دانست که در مدتی بسیار کوتاه این کتاب را به زبان فارسی ترجمه 
و در اختیار کودکان ایرانی قرار بدهد تا خانواده ها بتوانند کودکان خود را با زبانی ساده با بیماری 
کووید-۱۹ آشنا کنند و حال که این بیماری همه گیر زندگی بسیاری از کودکان را در سرتاسر دنیا 
دستخوش تغییر ساخته، به کودکان آموخته شود که آن ها هم می توانند در مبارزه با این بیماری 

کمک کنند و با برداشتن  قدم هایی کوچک، تحولی بزرگ در مقابله با آن انجام بدهند.
انتشارات کتاب یک امیدوار است با ترجمه و انتشار این کتاب سهم کوچکی در آگاهی رسانی و 

مقابله با این بحران جهانی داشته باشد.
به امید روزهای بهتر.



یک بیماري جدید آمده که شاید نام آن را شنیده باشید.

ممکن است ببینید که مردم دارند راجع به آن حرف مي زنند یا شاید در اخبار نام آن را بشنوید. 
این بیماري دلیل تعطیل شدن مدرسه هاست. براي همین است که خیلي نمي توانید بیرون بروید یا 
دوستان تان را ببینید. شاید براي همین باشد که  بزرگترهایي که مراقب شما هستند، در خانه مانده اند.

                               دلیل این بیماري ،ویروس کرونا است.

۴

اما ویروس کرونا یعني 
چي و چرا همه راجع به 

آن حرف مي زنند؟

۵



ویروس كرونا چيست؟

ویروس کرونا یک جور ویروس است.

شما  که  هستند  ریزي  خیلي  میکروب هاي  ویروس ها 
نمي توانید آن ها را ببینید.

به  قدري سبک هستند که مي توانند از طریق قطره هاي ریز آب در هوا شناور شوند 
و بدون اینکه احساسشان کنید روي پوستتان بنشینند. اگر بعضي از این میکروب ها 
وارد بدن شما شوند، می توانند از بدن شما استفاده کنند تا میکروب های بیشتری 

به وجود بیاورند و شما را بیمار کنند.

اما اصاًل ویروس 
چیه؟

یعنی حاال روی 
دست من میکروب 

نشسته؟

بله.
 اما همه ی این 

میکروب ها خطرناک 
نیستند.

۶

 ویروس کرونا انواع و اقسام متفاوتي دارد که بعضی از آن ها، آدم ها را بیمار می کنند. اگر یکی از این 
ویروس هاي کرونا شما را مبتال کند، احتماالً فقط کمی دچار آبریزش بینی و سرفه خواهید شد.

آچـو!

عافیت 
باشه!

ممکنه ویروس 
کرونا باشه...

وقتی این ویروس کروناي جدید وارد بدن انسان مي شود، باعث نوعي بیماری  به نام کووید-۱۹ می شود. 
وقتی مردم درباره ی گرفتن ویروس کرونا حرف می زنند، منظورشان همین بیماری است.

۷



چطوري كرونا مي گيرید؟

چون این ویروس کرونای جدید است، دانشمندان هنوز همه چیز را راجع 
این  به  مردم  ابتالی  برای  راه  دو  که  می کنند  فکر  اما  نمی دانند.  آن  به 

بیماری وجود دارد.

ویروس هاي کرونا در گلو و دهان افراد زندگی می کنند. وقتی کسی
که کرونا گرفته سرفه یا عطسه مي کند یا نفسش را بیرون مي دهد،

ویروس ها از طریق قطرات ریز آبي که از داخل دهانش بیرون مي آید، در 
هوا پخش مي شوند.

با اینکه ویروس ها را نمي توانید ببینید، اما مي توانید این قطره هاي ریز را ببینید. در هواي سرد، این قطره ها 
مثل بخار دیده مي شوند. پس اگر کسي تصادفي هوایي را که در آن ویروس کرونا وجود دارد تنفس کند، 

احتماالً به این بیماري مبتال مي شود.

امروز هوا خیلي 
سرده!

بله. 
من نفست را مي تونم

 ببینم!

۸

وقتي بیني یا دهانتان را لمس مي کنید، ویروس هاي کرونا به راحتي از 
داخل بدنتان به دست هایتان منتقل مي شوند.

دست  در  به  کروناست  ویروس  به  آلوده  دست هایش  که  کسي  اگر 
بزند، این میکروب هاي نامرئي براي چند ساعت روي در باقي مي مانند. 

وقتي یک نفر دیگر در را باز کند، دست او هم آلوده مي شود.

بدنش  وارد  را  میکروب ها  این  بزند،  دهانش دست  و  بیني  به  اگر  و 
مي کند.

هووم. نمي دونم روي این 
دستگیره هم میکروب 

هست یا نه؟

نه!

بنابراین با دست زدن به چیزهایي که فرد مبتال 
را لمس کرده، شما هم  قباًل آن ها  به ویروس 

ممکن است بیمار شوید.

۹



اگر كسي كرونا بگيرد چه اتفاقي مي افتد؟

کرونا  وقتي  بچه ها،  بیشتر  مخصوصًا  افراد،  از  بعضي 
مي گیرند به ندرت احساس بیماري مي کنند. اما همچنان 
ویروس هاي کرونا در بدنشان وجود دارد و ممکن است 

با یک اشتباه آن را به فرد دیگري انتقال بدهند.

اما من حالم خوبه، 
مامان!

خیلي حالم بده!

بیشتر کساني که کرونا گرفته اند، سرفه مي کنند و تب باالیي دارند. بعضي از افراد سردرد مي گیرند 
یا تمام بدنشان درد مي کند.

مردم معموالً چند روزي بیمار مي شوند. اما بدن ما خیلي شگفت انگیز است. وقتي یک میکروب جدید 
مثل ویروس کرونا وارد بدن یک نفر مي شود، بدن مي فهمد که این میکروب نباید آنجا باشد و کم کم 

آن را مي کشد و از بین مي برد.

۱۰

بدن ما سالح فوق العاده اي در مقابل ویروس ها دارد که پادتن نامیده مي شود. سلول هاي ریزي در خون 
شما پادتن مي سازند تا با ویروس هاي مهاجم مبارزه کنند. پادتن ها، ویروس ها را مي گیرند، بعد سلول هاي 

خون آن ها را مي بلعند و از بین مي برند و بعد کسي که بیمار شده بود، خوب مي شود.

داخل  مختلف  پادتن  میلیارد   ۱۰ از  بیش  ما  از  هرکدام 
بدن مان داریم.

االن حالم بهتره!

آفرین به پادتن ها!

این یعني همین حاال تعداد پادتن هاي مختلف درون بدن شما 
بیشتر از تعداد مردم دنیاست!

۱۱



پس چرا مردم نگرانند كه كرونا بگيرند؟

تقریبًا بدن همه ي ما آن قدر سالم است که مي تواند به راحتي
با ویروس کرونا مبارزه کند. اما براي بعضي از مردم

سخت تر است؛ چون بدن هایشان به اندازه ي کافي قوي 
نیست. کساني که احتماالً ۷۰ سال به باال هستند یا
 از قبل بیماري هاي دیگري مثل سرطان دارند که

ممکن است بدنشان را ضعیف تر کرده باشد.

این افراد براي مبارزه با ویروس کرونا به کمک بیشتري نیاز دارند. این یعني که شاید مجبور 
شوند به بیمارستان بروند و حتي ممکن است الزم باشد که از یک دستگاه ویژه به نام دستگاه 

تنفس مصنوعي استفاده کنند تا به نفس کشیدنشان کمک کند.

من باید بیشتر 
مراقب باشم

منم 
همین طور

خیلي زود
 مي رسونیمت
 بیمارستان

اما گاهي اوقات حتي این کارها هم براي کمک به بهتر شدن حال آن ها کافي نیست و اگر چنین 
اتفاقي بیفتد متاسفانه ممکن است بمیرند.

۱۲

در  افراد  این  که  است  الزم  همین  براي 
احتمال  که  جایي  هر  از  و  بمانند  خانه هایشان 

گرفتن کرونا در آن وجود دارد، دور بمانند.

از  بعضي  نباید  مدتي  تا  که  یعني  این  برود.  آن ها  مالقات  به  نباید  کسي 
این  برابر  از آن ها در  تا  بروید  یا پیش آن ها  ببینید  را  اعضاي خانواده تان 

ویروس محافظت کنید.

سالم مامان بزرگ. 
امروز حالت 

چطوره؟

۱۳



آیا راهي براي درمان كرونا وجود دارد؟

بیشتر افراد خود به خود خوب مي شوند. اما دکترها و دانشمندها دلشان مي خواهد به همه کمک کنند که 
خیلي زود حالشان خوب شود.

دکترها هنوز راهي براي درمان کرونا سراغ ندارند؛ چون این یک بیماري جدید است. بعضي از داروهایي 
که دکترها از قبل مي شناسند ممکن است کمک کند، براي همین سعي مي کنند که آن ها را روي افرادي 

که بیمار هستند امتحان کنند.

اما حتي اگر این داروها هم فایده اي نداشته باشد، دانشمندان در حال کار کردن روي ساخت داروهاي کاماًل 
جدیدي براي کرونا هستند. داروهایي که هیچ کس قباًل از آن ها استفاده نکرده است.

امیدوارم  این 
داروي جدید جواب 

بده

کار دیگري که دانشمندان در حال انجام آن هستند، ساخت یک واکسن است.

۱۴

تموم شد!

وقتي کوچک بودم واکسن 
زدم براي همین دیگه 

سرخک نمي گیرم

واکسن یک داروي مخصوص است که معموالً وقتي کاماًل سالم 
هستید به بدنتان تزریق مي کنند. داخل این دارو ویروس هاي 

مرده یا ضعیف وجود دارد. 
پادتن هاي داخل خون شما مي توانند کشتن این میکروب ها را 
بتوانند سریع تر  تا اگر ویروس وارد بدنتان شد  تمرین کنند 

شروع به کشتن ویروس هاي زنده کنند.

همین  براي  زده اید.  واکسن  چندتایي  بودید  کوچک  خیلي  وقتي  احتماالً 
است که خیلي از بیماري ها را نمي گیرید!

بتوانند  اینکه  از  قبل  مي کشد.  طول  ماه  چندین  جدید  داروي  یک  ساخت 
داروي جدید را به تعداد زیادي از مردم بدهند باید مطمئن شوند که این 
دارو براي همه مناسب است، براي همین باید آن را به دقت روي تعدادي از 
مردم آزمایش کنند. سپس وقتي کاماًل مطمئن شدند که دارو ضرري ندارد، 

باید آن را براي همه ي کساني که نیاز دارند، تهیه کنند.

۱۵



چرا بعضي از جاهایي كه قباًل مي رفتيم حاال تعطيل هستند؟

با اینکه خیلي از مردم بعد از گرفتن کرونا حالشان خوب مي شود، اما این خیلي مهم است که آن هایي که 
ممکن است خیلي مریض شوند، ویروس را نگیرند. این یعني که ما باید مطمئن شویم که تا جاي ممکن افراد 
کمتري به ویروس کرونا مبتال شوند تا آن را به افرادي که ممکن است خیلي بیمار شوند منتقل نکنند. اگر 
تعداد زیادي از مردم بیمار شوند و مجبور شوند همزمان به بیمارستان بروند، آن وقت بیمارستان ها این قدر 

شلوغ مي شوند که نمي توانند به خوبي از مردم مراقبت کنند.

به راحتي ممکن است به کرونا مبتال شویم براي همین باید خیلي مراقب باشیم که به افرادي که با ما زندگي 
نمي کنند زیاد نزدیک نشویم.

مدرسه ها تعطیلند، 
آخ جون!

مدرسه ها تعطیلند، 
اَه!

براي همین است که همه ي جاهاي شلوغ، مثل مدرسه ها و کتابخانه ها در حال حاضر تعطیل هستند. بعضي 
از کشورها گفته اند که مردم فقط براي خریدهاي خیلي خیلي ضروري مي توانند از خانه هایشان بیرون بروند.

۱۶

در  که  افرادي  یا  پرستارها  یا  دکترها  مثل  مردم،  از  بعضي 
فروشگاه های مواد غذایی کار مي کنند یا آن هایي که سفارش ها 
را به خانه هاي مردم مي رسانند باید برای کار از خانه هایشان 

بیرون بروند.

کنند  ورزش  یا  بخرند  غذایي  مواد  بخواهند  اگر  مردم  بیشتر 
مراقب  خیلی  باید  اما  بروند،  بیرون  خانه هایشان  از  می توانند 

باشند که زیاد به دیگران نزدیک نشوند.

اگر خودتان یا کسی در خانواده تان حالش خوب نیست و فکر 
می کنید که ممکن است کرونا داشته باشید، تا دو هفته نباید از 

خانه تان بیرون بیایید.

کرونا  با  مبارزه  که  آن هایی  به  تا  بمانیم  خانه  در  باید  همه 
برایشان سخت است، کمک کنیم.

من برای کمک به 
بیمارها به پرستارها 

کمک می کنم

من کار می کنم تا شما 
همچنان بتونید مواد 

غذایی بخرید

من کار می کنم تا 
سفارش های ضروری 
خانواده ها را به دست 

اون ها  برسونم

من برای کمک به 
بیمارها به دکترها 

کمک می کنم

۱۷



تمام روز در خانه ماندن چه حسي دارد؟

خیلي  مي تواند  مي کنید  زندگي  آن ها  با  که  افرادي  با  ماندن  خانه  در  وقت ها  بعضي 
لذت بخش باشد. مي توانید کارهایي انجام بدهید که معموالً وقتي در مدرسه هستید یا 

وقتي بزرگترها سر کار هستند، نمي توانستید انجامشان بدهید.

اما بعضي وقت ها 
حوصله ام سر مي ره

بعضي وقت ها دلم 
براي دوستانم تنگ 

میشه

بعضي وقت ها 
احساس عصبانیت 

مي کنم
بعضي وقت ها دلم 

مي گیره

۱۸

تجربه ي چنین حس هایي کاماًل طبیعي است. همه ي آن هایي که با 
شما زندگي مي کنند هم احتماالً گاهي اوقات چنین حسي دارند، حتي 

اگر سعي کنند که آن را بروز ندهند.

است  ممکن  هم  مي کنند  مراقبت  شما  از  که  آن هایي  یا  بزرگترها 
احساس نگراني کنند. گاهي اوقات ممکن است نگران کارشان بشوند. 
دارید،  نیاز  آن  به  که  چیزهایي  خرید  است  ممکن  وقت ها  بعضي 

برایشان سخت باشد و ممکن است این چیزها نگرانشان کند.

که  بزرگترهایي  با  نگراني هایتان  درباره ي  نگران هستید،  اگر 
مراقبتان هستند، حرف بزنید. اگر هنوز به مدرسه مي روید، 
بتوانید  یا شاید  بزنید.  از معلم ها حرف  یکي  با  بتوانید  شاید 
تلفني یا با کامپیوتر یا تبلت با یکي از معلم ها یا یک نفر دیگر 

از خانواده تان در این رابطه صحبت کنید.

حوصله ام 
سر رفته!

حوصله ام 
سر رفته!

حوصله ام 
سر رفته!

اما اگه احساس 
نگراني کنم، چي؟

۱۹



من براي كمك چه كاري مي توانم انجام بدهم؟

شما با ماندن در خانه دارید کمک بزرگي مي کنید. اما در عین حال مي توانید با بیشتر مراقب بودن و نگرفتن 
و انتقال ندادن ویروس کرونا به دیگران، نیز به بقیه کمک کنید.

مي دانستید که ویروس ها با صابون کشته مي شوند؟ پس اگر با دقت و به اندازه ي کافي دست هایتان را با 
آب و صابون بشویید، دیگر ویروس کرونا روي دستتان باقي نمي ماند. مي توانید موقع شستن دست هایتان 
آواز بخوانید تا مطمئن شوید که به اندازه ي کافي آن ها را شسته اید – مثاًل آهنگ تولدت مبارک را دوبار 

پشت سر هم بخوانید!

تولدم مبارک.

تولدم مبارک.
تولدم مباااارک.
تولدم مبارک!

حاال یک بار دیگه!
تولدم مبارک. تولدم مبارک.

تولدم مباااارک.
تولدم مبارک!

۲۰

یک  از  کنید،  پاک  را  خود  بیني  است  الزم  اگر 
دستمال کاغذي استفاده کنید و بالفاصله آن را در 
سطل زباله بیندازید. یادتان باشد که دست هایتان 
را نیز بشویید؛ چون ویروس کرونا در آب بیني تان 
به  دستمال  روي  از  مي تواند  و  مي کند  زندگي 

دستتان منتقل شود.

آرنج تان  کنید،  عطسه  یا  سرفه  خواستید  اگر 
را خم کنید و اینطوری عطسه یا سرفه کنید، 
نه داخل دست تان. در غیر این صورت ممکن 

است دیگران را هم بیمار کنید.

تغییر  بدهند،  انجام  را  کار  این  مردم  همه ي  اگر 
بزرگي به وجود مي آید!

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

۲۱



چه كار دیگري از من برمي آید؟

زندگي  شما  با  که  خانواده تان  اعضاي  بقیه ي  با  که  است  این  بدهید  انجام  مي توانید  که  دیگري  کار 
مي کنند، مهربان باشید. همه چیز براي همگي شما متفاوت و شاید سخت شده باشد.

از دستشان  وقت ها  بعضي  شاید  مي کنید،  زندگي  برادرهایتان  یا  با خواهرها  اگر 
ناراحت بشوید. اما سعي کنید با آن ها دعوا نکنید.

نوبت توئه!

اگر با بزرگترها زندگي مي کنید، شاید بتوانید با انجام کاري که از شما خواسته اند 
یا در آغوش کشیدن آن ها، کمک بزرگي به آن ها کنید.

مامان از ما خواسته 
که اسبا ب بازي هامون 

را جمع کنیم

باشه، من 
کتاب ها را 

مرتب مي کنم.

۲۲

اگر به مدرسه نمي روید، تکالیف مدرسه تان 
را انجام بدهید. این کار کمک مي کند که 
ذهنتان مشغول شود و حوصله تان سر نرود. 
برگشتید،  مدرسه  به  دوباره  وقتي  بعد  و 
زیادي  جدید  چیزهاي  چقدر  که  مي بینید 

یادگرفته اید!

اگر براي خودتان کامپیوتر شخصي ندارید، 
با بقیه ي اعضاي خانواده که به آن احتیاج 
دارند حرف بزنید تا همه  بتوانید به نوبت 

از آن استفاده کنید.

یادتان باشد، بزرگترهایي که با شما زندگي مي کنند هم ممکن است کار داشته باشند. 
اگر این طور بود، شما مي توانید با مزاحم نشدن موقع کار به آن ها کمک کنید. آن 
شما  با  گذراندن  وقت  براي  بیشتري  فرصت  شد  تمام  کارشان  اینکه  از  بعد  وقت 
انجام  با آن ها  دارید  کارهایي که دوست  از  لیستي  نباشد  بد  داشت. شاید  خواهند 

بدهید، تهیه کنید.

تکالیف مدرسه ام 
چي مي شه؟

هیس! 
بارني. سر و صدا نکن

۲۳



بعد از این چه اتفاقي مي افتد؟

                این روزها براي همه دوران عجیبي است و این 
                                                                                مشکل براي همه در سرتاسر دنیا پیش آمده        

                                                                                  است.

اما اگر همگي ما مراقب باشیم و در خانه هایمان بمانیم، مي توانیم 
جلوي انتشار ویروس کرونا را بگیریم. این کار ما به دانشمندها 
و دکترها فرصت مي دهد که روي چگونگي درمان این بیماري 
واکسن ها  و  داروها  از  استفاده  با  ببینند که چطور  و  کنند  کار 
جلوگیري  کرونا  ویروس  به  مردم  همه ي  ابتالي  از  مي توانند 

کنند.
البته هیچ کس دقیقًا از آن خبر  یک روز، به همین زودي، که 
ندارد، مي توانید به دیدار آن هایي که دوستشان دارید و با شما 
به  دوباره  کنید،  بازي  دوستانتان  با  بروید،  نمي کنند  زندگي 
مدرسه بروید و هر کاري که از انجام آن لذت مي بردید و فعاًل 

نمي توانید انجامش بدهید را دوباره انجام بدهید.
۲۴

یك روز باالخره این دوران عجيب 
تمام مي شود.

آخ جون!

حاال مي تونیم با هم
 بازي کنیم!

۲۵



! یم شد فق  مو هم   با  همگي 

۲۶۲۷




