
«Προστατεύομαι  
από τον κορωνοϊό»

Μαθαίνω τις οδηγίες  
για να είμαι ασφαλής  
και υγιής!



Τι είναι ο κορωνοϊός;

Ο κορωνοϊός είναι ένας ιός (=μικρόβιο), 
που σε κάνει να νιώθεις άρρωστος,  
όπως όταν έχεις γρίπη ή κρυολόγημα. 



Μερικές φορές… 

Αυτό είναι φυσιολογικό! 

όταν οι γονείς μου ακούν 
για τον κορωνοϊό νιώθουν…

όταν εγώ ακούω για τον 
κορωνοϊό νιώθω…



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!

Μένουμε Σπίτι

Πίνω πολύ νερό, τρώω 
φρούτα και λαχανικά.

Όταν μπαίνω στο  σπίτι, 
φοράω καθαρά ρούχα.

Φοράω μάσκα και γάντια, 
 αν χρειαστεί! 

 Καθαρίζω το κινητό 
και τον υπολογιστή 

μου!

Πλένω πολύ καλά και συχνά 
τα χέρια μου και βάζω 

αντισηπτικό!

Αποφεύγω να πλησιάζω 
άλλους!

Αποφεύγω να ακουμπάω  
το πρόσωπό μου!

Οι γονείς μου και οι δασκάλες μου θα με βοηθήσουν να προστατευτώ από τον κορωνοϊό!
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1) Μένουμε σπίτι για όσο χρειαστεί!

Όταν είμαι σπίτι με την 
οικογένειά μου μπορώ 

να…
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………



2) Πλένω πολύ καλά και συχνά τα χέρια μου με νερό  
   και σαπούνι…

• Μετά την τουαλέτα
• Πριν το φαγητό
• Μετά το φαγητό
• Όταν μπαίνω μέσα  
  στο σπίτι.



…και χρησιμοποιώ αντισηπτικό!

• Το αντισηπτικό είναι              
υγρό σαν το νερό  
και το οινόπνευμα.
• Βάζω στα χέρια μου     
αντισηπτικό και το 
αφήνω να στεγνώσει. 
• Μετράω μέχρι το 6 
για να στεγνώσει το 
αντισηπτικό.



3) Αποφεύγω να πλησιάζω τους άλλους!  
  Διατηρώ τις αποστάσεις!

Μακριά από τους ανθρώπους 
που είναι έξω από την 

Οικογένεια.

Μακριά από τους 
αρρώστους.

Μακριά από τους 
ηλικιωμένους.



4) Αποφεύγω να ακουμπάω το πρόσωπό μου!



5) Πίνω πολύ νερό, τρώω φρούτα και λαχανικά.



6) Όταν μπαίνω στο σπίτι φοράω καθαρά ρούχα!



7) Φοράω μάσκα και γάντια, αν χρειαστεί! 

Κάποιες φορές οι γονείς μου μπορεί να  
μου πουν να φορέσω μάσκα και γάντια.  
Εμένα μ’ ενοχλεί να φοράω μάσκα και γάντια!  
 
Νιώθω περίεργα! Είναι σημαντικό, όμως  
να φοράω κάποιες φορές μάσκα και γάντια.  
 
Έτσι, θα είμαι ασφαλής και υγιής! 

Οι γονείς μου και οι δασκάλες μου θα με βοηθήσουν 
να φορέσω τη μάσκα και τα γάντια, αν χρειαστεί!



 8) Καθαρίζω το κινητό, tablet και τον υπολογιστή μου!



Τώρα ξέρω τι χρειάζεται να κάνω για να 
προστατευτώ από τον κορωνοϊό!

Θα μείνω σπίτι με 
την οικογένειά μου 
για όσο χρειαστεί 
και θα ακολουθώ 
τις οδηγίες των 
γιατρών!

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



Αν κάνω υπομονή και ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών,  
τότε οι γονείς και οι δασκάλες/οι μου θα είναι χαρούμενοι!



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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