
«Κορωνοϊός»
Τι είναι ο «Kορωνοϊός».

Ιστορία για παιδί με ΔΑΦ σχολικής  
ηλικίας που απαιτεί σημαντική στήριξη



Ο κορωνοϊός είναι ένας ιός (=μικρόβιο), 
που σε κάνει να νιώθεις άρρωστος, 

όπως όταν έχεις γρίπη ή κρυολόγημα. 

Τι είναι ο κορωνοϊός;



Ο κορωνοϊός είναι 
τόσο μικρός, που  
οι άνθρωποι δε 
μπορούν να το δουν  
με τα μάτια τους. 
Μπορεί να το δει 
μόνο ο γιατρός με 
μικροσκόπιο.



Πολλοί άνθρωποι σε όλη τη Γη έχουν 
αρρωστήσει από κορωνοϊό. 

Αμερική

Ρωσία

Κίνα

Ελλάδα

Ιταλία



Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 
κολλήσουν κορωνοϊό. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι που κολλάνε κορωνοϊό είναι 
ηλικιωμένοι (μεγάλοι σε ηλικία).

2 μέτρα απόσταση  
(τρία βήματα περίπου)

Ο κορωνοϊός είναι 
επικίνδυνος για τη γιαγιά 
και τον παππού! Θα 
προσπαθήσω να αποφύγω 
να πλησιάσω τη γιαγιά 
και τον παππού μέχρι να 
τελειώσει ο κορωνοϊός.



Όταν κάποιος άνθρωπος κολλήσει 
κορωνοϊό, τότε συνήθως, έχει :

πυρετό

βήχα

πόνο  
στο λαιμό

δυσκολία 
στην 
αναπνοή

πόνο στο 
σώμα
 
κούραση



Κάποιοι άνθρωποι που θα κολλήσουν 
κορωνοϊό μπορεί να αρρωστήσουν:

Οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται καλά από τον κορωνοϊό! 

και να χρειαστεί να μείνουν σπίτι 
τους μέχρι να γίνουν καλά

ή να χρειαστεί να πάνε στο 
νοσοκομείο για να γίνουν καλά



Κι εγώ μπορώ να κολλήσω κορωνοϊό… 

αν πλησιάσω κάποιον 
που είναι άρρωστος.

αν πλησιάσω  
κάποιον που βήχει  

ή φτερνίζεται.

αν ακουμπήσω κάποιο 
μολυσμένο αντικείμενο 
(αντικείμενο που το έχει 

ακουμπήσει κάποιος 
άρρωστος).

Θυμάμαι: αποφεύγω  
να αγγίζω το πρόσωπό μου



Αν κολλήσω κορωνοϊό οι γονείς μου και ο γιατρός  
θα με βοηθήσουν να γίνω γρήγορα καλά!

Όλα θα πάνε καλά!



Κυκλώνω τα σημάδια κορωνοϊού  
στο σώμα μου:

πυρετό

δυσκολία  
στην αναπνοή

κούραση

βήχα ή/και πόνο  
στο λαιμό 

πόνο  
στο σώμα

άλλο…



Είναι σημαντικό να θυμάμαι ότι μπορώ 
να προστατευτώ από τον κορωνοϊό και 

να είμαι ασφαλής και υγιής! 

Αρκεί να κάνω υπομονή και να ακολουθώ  
τις οδηγίες των γιατρών!

Οι γονείς μου και οι δασκάλες μου θα με βοηθήσουν  
να προστατευτώ από τον κορωνοϊό!

Stop! C
ovid

-19



Ο κορωνοϊός θα φύγει κι εγώ θα είμαι πάλι ασφαλής να 
πάω στο σχολείο μου, να συναντήσω τους φίλους μου 

και τους ανθρώπους που αγαπώ! 

Ποιος σου έλειψε και 
ανυπομονείς να συναντήσεις 
όταν τελειώσει ο κορωνοϊός;
1…………………………………
2…………………………………
3…………………………………
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