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Μακάρι να μπορούσαμε να πάμε έξω!



∆εν μπορούμε να πάμε έξω.
Υπάρχει ένας αόρατος εχθρός.

Ένας ιός που αρρωσταίνει τους ανθρώπους!



Μερικές φορές ταξιδεύει στον αέρα από άλλους 
ανθρώπους σε μικροσκοπικά σταγονίδια.
Γι’ αυτό κάποιοι άνθρωποι φοράνε μάσκες.



OATSIES

Μερικές φορές είναι στα πράγματα που 
ακουμπάμε. Γι’αυτό πλένουμε συχνά τα χέρια μας 

με σαπούνι και νερό.

Βρώμη



Μπορεί ακόμα να είναι και μέσα μας.
Γι’αυτό καλύπτουμε το βήχα μας και το φτέρνισμά 

μας, ώστε να μην εξαπλωθεί!



Ο ιός είναι πολύ μικρός για να τον δεις
και οι άνθρωποι αρρωσταίνουν ο ένας τον άλλον.

Γι’ αυτό κρατάμε αποστάσεις μεταξύ μας.



Εάν πάμε έξω ίσως πρέπει να φορέσουμε μάσκες. 
Μπορεί να μη μας αρέσουν, αλλά μας βοηθάνε να 

προστατευτούμε όλοι από τον ιό.



Μένοντας μέσα μπορεί να νιώθουμε μοναξιά και 
ο ιός να είναι τρομακτικός. Όμως είμαστε όλοι 

μαζί ενωμένοι σε αυτό.



∆εν πειράζει εάν αισθανόμαστε λυπημένοι 
μερικές φορές. Θα πρέπει να λέμε στους 

μεγάλους πώς αισθανόμαστε και να δείχνουμε 
κατανόηση ο ένας στον άλλον.



‘Ολοι πρέπει να μείνουμε μέσα ώστε να μην 
αρρωστήσουν άλλοι άνθρωποι, και αυτοί που είναι 

άρρωστοι να έχουν το χρόνο να γίνουν καλά.



Αλλά μπορεί να είναι πολύ 
βαρετάαααααααα!



Βαρετά; ∆ε νομίζω.
Χθες ήσουν πολεμιστής και εγώ ήμουν βασίλισσα 

στο φρούριό μας!
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Παίξαμε κρυφτό και φτιάξαμε χειροτεχνίες. 
Ήμασταν οδηγοί αγώνων ταχύτητας σε αμάξια 

από χαρτόκουτα!



Επίσης ήμασταν μάγειρες! Μάθαμε να 
μαγειρεύουμε και βοηθήσαμε το μπαμπά να 

καθαρίσει την κουζίνα!



Κρίμα, οι καημένοι οι μεγάλοι προσπαθούν να 
δουλέψουν από το σπίτι. Πληκτρολογούν και 
κάνουν ηλεκτρονικές συναντήσεις...Αυτό είναι 

πραγματικά βαρετό.



γιατροί και 
νοσοκόμοι

Σας   

Ευχαριστώ
Ευχαριστώ

Ευχαριστώ
Ευχαριστώ

Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι παλεύουν τον ιό και 
διακινδυνεύουν τις ζωές τους! Πρέπει να τους 

ευχαριστήσουμε!



Σήμερα ας γίνουμε πειρατές.
Μπορούμε να φωνάξουμε «Γκρρρρ!» και να 

παλέψουμε τον ιό!



Θα πλύνουμε τα χέρια μας και δε θα 
ακουμπήσουμε τα πρόσωπά μας.
Θα μείνουμε μέσα ασφαλείς.
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Αύριο ποιος ξέρει τι θα γίνουμε; Αλλά θα είναι 
διασκεδαστικό, απλά περίμενε και θα δεις!



ΤΕΛΟΣ



ΠΩΣ ΝΑ ΠΛΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

Βάλε σαπούνι 
στα βρεγμένα 

χέρια

Τρίψε τη μία 
παλάμη στην 

άλλη

Τρίψε το πίσω 
μέρος των 
χεριών

Σαπούνισε 
ανάμεσα στα 
δάχτυλά σου

Καθάρισε τους 
αντίχειρες

Τρίψε τα νύχια 
και τα άκρα των 
δαχτύλων στις 

παλάμες

Ξέπλυνε τα χέρια 
με νερό

Στέγνωσε με 
καθαρή πετσέτα

Πλένουμε τα χέρια μας για 20 δευτερόλεπτα...
Τόσο διακρεί το τραγούδι «Να ζήσεις να ζήσεις και χρόνια 
πολλά» δύο φορές.
Οπότε κάθε μέρα είναι τα γενέθλια του δεξιού και του 
αριστερού χεριού σου!



ΓΙΑΤΙ ΦΟΡΑΜΕ ΜΑΣΚΑ

Οι μάσκες μπορεί να φαίνονται 
αστείες, αλλά εάν τις φοράμε 
όλοι, μπορούμε να φαινόμαστε 

όλοι αστείοι!

Μπορεί να μην μας αρέσουν οι μάσκες στο 
πρόσωπό μας. Πρέπει να τις φοράμε όμως, όταν 

είμαστε κοντά σε άλλους ανθρώπους ώστε 
να μην τους αρρωστήσουμε και αυτοί να μην 

αρρωστήσουν εμάς. 

Όταν είμαστε έξω με άλλους ανθρώπους, 
επίσης πρέπει να κρατάμε τις αποστάσεις μας. 

‘Ομως μπορούμε να δίνουμε αγκαλιές και να 
παίζουμε μαζί στο σπίτι.

 Όλοι προσπαθούν σκληρά να βρουν έναν τρόπο 
να διώξουν τον κορονοϊό. Όταν γίνει αυτό, δε 

θα χρειάζεται να φοράμε μάσκες πλέον.



ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΟ ΒΗΧΑ Ή ΤΟ ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ

Ο ιός μπορεί να είναι σε μικροσκοπικά 
σταγονίδια στο βήχα μας και στο φτέρνισμά 

μας. ∆ε θέλουμε να τα πιάσουμε με τα 
χέρια μας γιατί θα πάει σε ό,τι πιάσουμε.

Κάλυψε το βήχα σου με το εσωτερικό 
μέρος του αγκώνα σου και μια κίνηση dab ή 
με ένα χαρτομάντηλο και μετά πέταξέ το!




