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Αυτή είναι μια ιστορία  
για τις πανδημίες και τον 
Κορωνοϊό. Πανδημία 
είναι αυτό που πολλοί 
άνθρωποι σε μεγάλες 
περιοχές αρρωσταίνουν. 
Μια πανδημία συνήθως 
προκαλείται από κάποιον 
ιό.



Ο Κορωνοϊός είναι ένας ιός 
που εξαπλώνεται γρήγορα 
και έχει προκαλέσει τώρα 
παγκόσμια πανδημία.
Οι ιοί είναι τόσο μικροί που 
χρειάζεται ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο για να τους 
δεις.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν 
να δουν αν ένας ιός είναι 
κοντά τους.



Οι άνθρωποι είναι έξυπνοι. Παρόλο που δεν μπορούν να δουν τον 
Κορωνοϊό, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Ακολουθούν υγιεινές 
συνήθειες και συνεργάζονται όλοι για να σταματήσουν την 
εξάπλωση του ιού. Αυτό βοηθάει τους ανθρώπους να παραμείνουν 
υγιείς κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας.



Οι μεγάλοι πλένουν πολύ συχνά 
τα χέρια τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Επίσης  σιγουρεύονται 
ότι τα παιδιά γνωρίζουν πώς να 
πλένουν πολύ καλά τα χέρια τους 
και τους θυμίζουν να το κάνουν 
διαρκώς.



Ο Κορωνοϊός ''ταξιδεύει" γρήγορα από τον έναν άνθρωπο στον 
άλλο. Αν πολλοί άνθρωποι είναι μαζί στο ίδιο μέρος, αυτό κάνει τον 
ιό να μεταδίδεται πιο εύκολα. Περισσότεροι άνθρωποι 
αρρωσταίνουν πιο γρήγορα.



Μερικές φορές τα σχολεία κλείνουν κατά τη διάρκεια μια πανδημίας. 
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά μένουν μακριά το ένα από το άλλο και 
έτσι είναι δύσκολο για τον ιό να εξαπλωθεί. 



Η πανδημία μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τα 
σχέδια των διακοπών τους. Α  υτό συμβαίνει γιατί συνήθως κάνουμε 
διακοπές σε μέρη με διασκέδαση και πολύ κόσμο. Μπορούν όμως να  
σχεδιάσουν το ταξίδι τους για αργότερα. 



Οι γονείς μου 
μαθαίνουν 
περισσότερα για τον 
Κορωνοϊό κάθε μέρα. 
Παρακολουθούν τις 
ειδήσεις και ψάχνουν 
για πληροφορίες.  Αν 
έχω ερωτήσεις 
μπορούν να με 
βοηθήσουν. 



Είναι καλό να ξέρουμε ότι οι πανδημίες 
δεν συμβαίνουν κάθε μέρα. 
Εμφανίζονται περίπου κάθε 25 με 30 
χρόνια ή περίπου  3 φορές μέσα σε  100 
χρόνια. Είναι χρήσιμο επίσης να 
θυμόμαστε ότι η πανδημία του 
Κορωνοϊού θα τελειώσει, πιθανόν όχι 
αύριο το πρωί, αλλά θα τελειώσει 
σύντομα.




