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because all our children deserve to be healthy.
γιατί όλα τα παιδιά μας δικαιούνται να είναι υγειή. 





A new virus has arrived in town.

Ενας νέος Ιός έχει φτάσει στην πόλη μας.



Singapore confirms first case of Wuhan virus; second 

case likely
SINGAPORE - A China national has 
tested positive for the Wuhan virus in 
Singapore, with another likely to have 
the virus.

The 66-year-old man, a Wuhan resident, 
arrived in Singapore with nine travel-
ling companions on Monday (Jan 20), 
and stayed at Shangri-La’s Rasa Sentosa 
resort, the Ministry of Health said at a 
briefing on Thursday... 
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and it’s coming after everyone!

και μας κυνηγάει  όλους !



Πήρε το ονομά του γιατί στο σώμα του
έχει ακτίνες σαν αυτές που έχει η κορώνα.

Κορόνα σημαίνει κορώνα στα Ισπανικά. 

Coronaviruses are a group of viruses 
that cause diseases in mammals and birds.

Οι κορονοϊοί είναι μια ομάδα ιών
που προκαλούν ασθένειες σε θηλαστικά και πτηνά. 

What a funny name it has! 
Its name is...COVID-19. 

The name stands for 
coronavirus disease 2019.

Τί αστείο όνομα που έχει !
Το ονoμά του είναι ..... COVID-19.   

Το όνομά του προέρχεται 
από την ασθένεια κορονοϊός -19.



It gets its name from the 
crown-like spikes on its body.

and corona in coronavirus
comes from Spanish
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COVID-19 leads to pneumonia.
(new - mo - nia)

Lungs fill up
with liquid called pus.Air sacs in our lungs 

become inflamed.

Lungs cannot absorb the 
oxygen that we breathe in.

Οι πνεύμονες 
γεμίζουν με υγρό 
που ονομάζεται 

πύον.

Οι πνεύμονες δεν μπορούν 
να απορροφήσουν το 

οξυγόνο που εισπνέουμε.

Οι  αερόσακοι στους 
πνευμονές παθαίνουν 

φλεγμονή 

Ο COVID-19  οδηγεί σε πνευμονία..



How will our body feel if 
we get COVID-19?

fever

cough
breathlessness

Πώς το σώμα μας νιώθει αν κολλήσουμε τον COVID-19;

βήχα 
κόβεται η 

ανάσα 

πυρετό

Lungs fill up
with liquid called pus.



Many countries have been affected
and everyone has been finding ways to
protect themselves against the virus.

COVID-19 has infected 
thousands of people in the world.

Πολλές χώρες έχουν επηρεαστεί 
και όλοι έχουν βρει τρόπους για να 
προστατευθούν από τον ιό.



Many countries have been affected
and everyone has been finding ways to
protect themselves against the virus.

Ο COVID-19 έχει μολύνει  χιλιάδες 
ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

COVID-19 has infected 
thousands of people in the world.



COVID-19 spreads fast!

It can spread through tiny droplets in your saliva 
when you talk, laugh, cough or sneeze!

If you do not wash your hands, the virus can remain 
on your hands and go onto the things you touch.



Ο COVID-19  μεταδίδεται γρήγορα!!

Μπορεί να εξαπλωθεί μέσα από μικροσκοπικά 
σταγονίδια στο σάλιο μας, όταν μιλάμε, γελάμε, βήχουμε 

ή φτερνιζόμαστε !

Αν δεν πλένουμε  τα χέρια μας, ο ιός μπορεί να 
παραμείνει και να πάει στα πράγματα που αγγίζουμε. 



When we go to  school each day, our teachers take our 
temperatures.

We need to wait patiently in line to get checked. 
We make sure we are healthy before entering school.

This way, we will not pass on any germs
to each other.



Πρέπει να περιμένουμε  στη σειρά μας με υπομονή. 
Να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε καλά πριν να 

μπούμε στην τάξη μας.

Με αυτό τον τρόπο,  δεν θα μεταδώσουμε μικρόβια ο 
ένας στον άλλο.

Κάθε μέρα, όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, οι δάσκαλοί μας  
παίρνουν τη θερμοκρασία μας. 



If you are feeling unwell, don’t be afraid.

Just let your teachers know 
and they will help you.



Αν δεν αισθάνεσαι καλά μην φοβηθείς.

Απλά πέστο στους δασκάλους σου 
και εκείνοι θα σε βοηθήσουν.



Can you think of other ways to protect 
ourselves from COVID-19?



Μπορείς να σκεφτείς άλλους τρόπους για να 
προστατεύσουμε 

τους εαυτούς μας από τον  COVID-19;





Yikes! Look at what comes 
out when we sneeze? 

Μπλιάχ!!!  Κοίτα τη βγαίνει όταν φτερνιζόμαστε;



What should we do if we are sick?

Use a tissue to catch your 
cough or sneeze!

Χρησιμοποιούμε ένα χαρτομάντηλο  
όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. 

If a tissue is not 
available, use your arm.

Αν δεν έχουμε χαρτομάντηλο,
χρησιμοποιούμε τον αγκώνα μας.

Always throw your dirty tissues in 
the bin and wash your hands!

Μετά πάντα το πετάμε στα καλάθι 
σκουπιδιών και πλένουμε τα χέρια μας. 

Remember to wear the 
coloured side facing out!

Να θυμάσαι  να φοράς
τη χρωματιστή πλευρά 

προς τα έξω.



Τι πρέπει να κάνουμε αν αρρωστήσουμε;

Always wear a mask when 
you go out.

Πάντα να φοράς μάσκα όταν βγαίνεις 
έξω. 

Eat plenty of fruits
and vegetables.

Drink lots of water.

Have enough rest.

Να τρως πολλά λαχανικά και 
φρούτα.

Να πίνεις πολύ νερό. 

Να ξεκουράζεσαι.

What should we do if we are sick?



Wash your hands 
regularly with soap.

Πλένουμε τα χέρια μας 
καλά και συχνά με σαπούνι. 

Do not share food.

Δεν μοιραζόμαστε το φαγητό μας.

Here are some ways to protect 
ourselves from COVID-19.



Do not touch live birds, 
poultry and other animals.

Δεν χαϊδεύουμε πουλιά και ζώα 
στο δρόμο. 

Do not go to 
crowded places.

Δεν πηγαίνουμε σε μέρη 
με πολλά άτομα. 

Να μερικοί τρόποι για να 
προφυλαχτούμε από τον COVID-19.



It may sound a bit scary but many doctors and 
nurses are working hard to make sure everyone 
who is sick gets well.

Let’s play our part to keep everyone 
safe and healthy!

Μπορεί να ακούγεται λίγο τρομακτικό, αλλά 
πολλοί γιατροί και νοσοκόμες φροντίζουν για να 
γίνουν καλά όλοι όσοι αρρωσταίνουν. 

Ας βοηθήσουμε και εμείς με τον δικό μας τρόπο 
να είμαστε όλοι ασφαλείς και υγιείς !





Όλοι μαζί μπορούμε να διώξουμε 

τον COVID-19 από τον πλανήτη μας. 



Together, we can chase 
COVID-19 away!

Όλοι μαζί μπορούμε να διώξουμε 

τον COVID-19 από τον πλανήτη μας. 
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About the book

A New Virus Has Arrived is a special book for children of all ages, even parents and grandparents 
too. With lighthearted illustrations and a sensitive narrative, it explains the COVID-19 in a 
meaningful way. 

We respect every child as a curious and capable individual. They are constantly making sense 
of their daily interactions and building an understanding of the world. As parents, we have an 
innate desire to protect our children against anything harmful. Instead of succumbing to our 
fears, let us instead engage and connect with our children as we support them in navigating 
the world.    

We hope this book opens up opportunities for dialogue and learning, for both child and adult. 

Ένας νέος ιός έχει φτάσει είναι ένα ειδικό βιβλίο για παιδιά όλων των ηλικιών, ακόμη και για 
γονείς και παππούδες. Με ευφυείς εικονογραφήσεις και ευαίσθητη αφήγηση, εξηγεί με τρόπο 
ουσιαστικό για τον COVID-19.

Σεβόμαστε κάθε παιδί ως ένα  ικανό και γεμάτο περιέργεια άτομο. Τα παιδά συνεχώς προσπαθούν  
να  μαθαίνουν και να δίνουν  νόημα στις  καθημερινές τους αλληλεπιδράσεις για να μπορέσουν 
να  κατανοήσουν τον κόσμο τους. Ως γονείς, έχουμε μια έμφυτη τάση  να προστατεύσουμε τα 
παιδιά μας από οτιδήποτε επιβλαβές. Αντί να υποκύψουμε στους φόβους μας, ας εμπλακούμε, 
ας ακούσουμε και ας συνδεθούμε με τα παιδιά μας,  καθώς τους υποστηρίζουμε στην πλοήγηση 
τους στον κόσμο.

Ελπίζουμε ότι το βιβλίο αυτό ανοίγει ευκαιρίες για διάλογο και μάθηση τόσο για παιδιά όσο και 
για ενήλικες.
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the Commissioner of Charities in Singapore and is an Institution of Public Character (IPC). All 
children, regardless of background, should have access to education, and a safe and nurturing 
environment. We are committed to fulfilling this vision for Singapore. 
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