
A	Publication	By	EtonHouse	Community	Fund 

Ένας Νέος Ιός έχει Φτάσει  
Written	and	illustrated	by	Amanda	Cho				

		Μετάφραση		Χρισταλένα	Καττάμη		

	

 



 

 

 

																	 	 	���	
����	��
���	
 

 	 

The EtonHouseCommunity Fund (ECF) is a Registered Charity launched by EtonHouse International Education Group in 2015  για να βοηθήσει 
παιδιά και  νέους να αντιµετωπίσουν σε δύσκολες καταστάσεις.   

΄Ολα τα δικαιώµατα διατηρούνται. Κανένα τµήµα αυτής της δηµοσίευσης δεν µπορεί να αναπαραχθεί,        να διανεµηθεί ή να µεταδοθεί µε 
οποιαδήποτε µορφή ή µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της φωτοτυπίας, της καταγραφής ή άλλων ηλεκτρονικών ή µηχανικών 
µεθόδων, χωρίς την προηγούµενη γραπτή   άδεια του εκδότη. 
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Version 1.1Updated with the latest information shared by World Health Organisation 

Πρώτη έκδοση 1.1  Ενηµερώνεται µε τις τελευταίες πληροφορίες που ανακοινώνονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (ΠΟΥ). 

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



 

Ένας νέος Ιός  
έχει φτάσει στην πόλη µας!!



 

και µας κυνηγάει όλους µας !!  



 

Τι  αστείο όνοµα που έχει !! 

Το όνοµά του είναι .. 
COVID -19 . 

Το όνοµά του προέρχεται   
Από την ασθένεια  
Κορονοϊός – 19 . 

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

Κορόνα σηµαίνει Κορώνα  
στα Ισπανικά. 

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

    



 

Ο  COVID-19  µπορεί να 
προκαλέσει  πνευµονία  

  Οι  αερόσακοι  
στους πνεύµονες  
παθαίνουν  
φλεγµονή  

   Οι πνεύµονες δεν 
απορροφούν  
το οξυγόνο που 
εισπνέουµε .   

        Οι   πνεύµονες γεµίζουν µε 
υγρό που ονοµάζεται πύον  

  Πώς νιώθουµε αν  κολλήσουµε  τον 
COVID-19   

    Έχουµε πυρετό 

      Μας κόβεται η ανάσα 
Βήχουµε  



  

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

      Πολλές χώρες  έχουν επηρεαστεί   
 όλοι  εφαρµόζουν τρόπους  για να προστατευθούν από τον ιό ! 

    Αλλά λίγα παιδιά !!! 
 



 

    Ο  COVID-19  µεταδίδεται πολύ 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 στα πράγµατα που αγγίζουµε !! 
 
 
 
 



 

       Κάθε µέρα, όταν πηγαίνουµε στο σχολείο,   
οι δάσκαλοι µας µετράνε τη θερµοκρασία µας. 

  Να είµαστε σίγουροι ότι είµαστε 
καλά πριν µπούµε στην τάξη µας.  

  Πρέπει να περιµένουµε στη σειρά 
µας µε υποµονή !!  

  Με αυτόν τον τρόπο  δεν θα µεταδώσουµε µικρόβια   
ο ένας στον άλλον !!!  



 

  Αν δεν αισθάνεσαι καλά ΜΗΝ φοβηθείς. 
 

  Απλά πες το στους δασκάλους σου  και εκείνοι  
θα σε βοηθήσουν  !!!  



 

  Μπορείς να σκεφτείς τρόπους για να προστατεύσουµε 
τους εαυτούς µας  από τον COVID-19 ; 



 

  Μπλιάχ !!!! 
 

Κοίτα τι βγαίνει  
όταν φτερνιζόµαστε !!!  



 
 
 
 
 

                                                                                  

                                                                                                                         

Τί πρέπει να προσέχουµε  !!!! 
 

  Αν δεν έχουµε χαρτοµάντηλο, 
 χρησιµοποιούµε τον αγκώνα µας.!! 

Χρησιµοποιούµε 
χαρτοµάντηλο άµα βήχουµε 

ή φτερνιζόµαστε.  
 

Μετά, πάντα το πετάµε στο 
σκουπιδοτενεκέ και  

ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΜΑΣ ΚΑΛΑ!!  

 



                                                                                                            
 
 

                                                                      
        

Δεν πιάνουµε τα µάτια ,  
το στόµα και τη µύτη µας 

.  
 

 
Φοράµε την µάσκα µας.  

 
Να Θυµάσαι τη 

χρωµατιστή πλευρά από 
έξω. !!  

 

 Να πίνεις πολύ νερό ! 

 Να ξεκουράζεσαι !  Να τρως πολλά φρούτα και 
λαχανικά ! 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
          
 

 Να µερικοί τρόποι για να προφυλαχτούµε 
από τον COVID -19  

 Πλένουµε τα χέρια µας συχνά και  
πολύ καλά µε σαπούνι και νερό !!  

Δεν µοιραζόµαστε    
 το φαγητό µας .  

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
             

Δεν πηγαίνουµε  σε µέρη µε  
πολλά άτοµα  

 µοιραζόµαστε    

 

Δεν χαϊδεύουµε ζώα στο δρόµο.  
 

 

Μένουµε στο σπίτι  µας !!! 
 



 

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

 
 



 

Ας βοηθήσουµε και εµείς  
µε το δικό µας τρόπο να είµαστε 

 όλοι ασφαλείς !!  

 
 

 
ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  

ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ τον COVID-19  
 Από τον πλανήτη µας !!!!  
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 Ένας ιός έχει φτάσει είναι ένα ειδικό βιβλίο για 
παιδιά όλων των ηλικιών, ακόμη και για γονείς 
και παππούδες. Με παιδική εικονογράφηση και 
αφήγηση δίνει με τρόπο κατανοητό πληροφορίες 
για τον COVID-19.  
Ελπίζουµε ότι αυτό το βιβλίο ανοίγει ευκαιρίες για 
διάλογο και µάθηση.    
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EtonHouse Community Fund (ECF) είναι ένας εγγεγραμμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει εγκριθεί από τον 
Commissioner of Charities in Singapore και είναι ένας θεσμός κοινωνικού χαρακτήρα Institution of Public Character (IPC) 
Πρεσβεύει ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή και το υπόβαθρο τους, πρέπει να έχουν πρόσβαση στην 
εκπαίδευση και σε ένα ασφαλές περιβάλλον. 
 
ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων  



   
 

      
 
 
 
 
 

 Αντιµετωπίζουµε κάθε παιδί ως ένα ικανό και γεµάτο 
περιέργεια άτοµο. 
 Τα παιδιά συνεχώς µαθαίνουν και προσπαθούν να δίνουν 
νόηµα στις καθηµερινές τους αλληλεπιδράσεις, ώστε να 
µπορέσουν να κατανοήσουν τον κόσµο τους.  Ως γονείς, 
έχουµε µια έµφυτη τάση να προστατεύουµε και να είµαστε 
δίπλα στα παιδιά µας.  
Ας τα ακούσουµε, ας τους εξηγήσουµε,  ας εµπλακούµε  
στην πλοήγησή τους στον κόσµο µας !!  
 

 
www.ehcommunityfund.org.sg  


