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  دمساز ; تواند خودش را -ا آنها   عل1حدە  توص1ه های ذ&ل -ه منظور حما&ت و #ش! ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک
 مطابق م1ل خودش، تغیAB دهد و تنظ1م کند.   آنها را  کند &ا اینکه

 

; شوند و -ا اش1Mاق از -دن اKسان    امراضکه موجب    هس�ند  کوچولو   و�روسها، موجودا��  
ە هسMند؛ طوری که -ا چشم نQ توان    خانه کوOP -ه -دن اKسان د&گر   U ABر زە م W1کنند. آنها خ ;

 کرد.   معلومآنها را د&د و 
 

موقع    ر کوچک آب دهان د  پو]انه های جد&د هسMند و از ط\ ق    ]امال   امراض،  و�روسهای کرونا
-ه  از اKساUh د&گر؛ &عUg اش1اء  کجراههردن و احتماال از ط\ ق  ، cفه کردن &ا عطسه کگپ زدن 

دە شدە اند و  اKسانهای د&گر cا&ت ; کنند.  iBخش و گسl ،جهان cاc ه  آنها تا امروز در�
چونکه    ؛عالئQ را احساس نکند  کدامبتال ; شود، شا&د  ک که -ه و روس کرونا مُ   . 'س&اری از ا#سانها ن"!  �ا�ت کردە اند 

ە ; تواند در -دن اKسان جا خوش کردە -اشد، -دون اینکه اKسان، احساس  ر این موجود   U ABو حال نداری  زە م Us \م    Usکند. -ع-
وخ1م ;    حساxh   ، حالشانمرض از اKسانها -ه cفه و تب کردن ُمبتال ; شوند و فقط تعداد ]Q از اKسانها هسMند که در اثر این  

  شود. 
 

،  صا برای اKسانهو ، مخصا#سانها، جن3ه خطرنا0 ندارد  مبتال شدن �ه و�روس کرونا برای 'س&اری از  Uhکه از لحاظ -د {hا
; شود و آنها را رام ;   رو�رو  مرض  موجب  دارند که -ا و روسهای  زورمند دفا{ |س1ار  نظامهسMند. آنها &ک  و جوان  مند صحت

دفا{   نظامخوردە است و -الفاصله متوّجه شدە که چگونه  ُخُن�&ک -ار هم که شدە -اشد،  امروز حتما تا -ه  طفWکند. (هر 
   آورد.) چنگ او را دو�ارە -ه   صحتکردە است که   تالش وا د  ا ]مک-دKش -ا گذر زمان و در آرامش و -

 
U جد&د شود، اKسانهای  ی جد&د، -اعث مرضچنانچه موجود  ABاز -ق1ّه آدما ت iBدارند و امراض را ;   معلوماتهو�� که به

  ه منظور ُمدارا کردن آنها از این ح�ا&ت ; کند که - lالن را ط\ح ر زی کنند. lالUh &ک ، د&گر مشناسند، ; کوشند که -ه ]مک ه 
ە   -ا امراض U ABمهم است و همه ; توانند در این  ایر ج ا  ،جد&د  ر زە م {hها U ABکه:    صورت]مک کنند. -ه این   راەچه چ 

 
U معلوم ش  ودنو از ط\ ق آزم  احساس 9 کند که م�8ض است  شخ5 ا4ر   ABُمبتالست،  د که فالن شخص -ه و روس کرونا  و ن

ور�ست که فالن شخص در فاصله ای که قرار است U� که ام�ان دارد از ابتال کردن د&گران   و  مند صحت {hخوب شود تا جا
ی کند.  ABخاطر پ�شگ U Aی،  از هم� ABسانها  کثKاز ا {h    که خودشان -ه و روس کرونا مبتال شدە اند &ا اینکه -ا و روسها در تماس بودە

 مام در خانه ; مانند.  اند -ه مّدت چهاردە روز ت
 

U اKسانهای د&گر -ا�سig تا جاh} که ممکن است -ا د&گران Aو مدام مانع از آن |شوند و   تماس داشته �اشند خ&= >م، همچن�
ە یو روسها  تا &اری کنند  U ABخانه  نتوانند -ه هر گوشه ای  که موجب امراض ; شوند،   ر زە م OPمخصوصا -ه -دن   کنند.   کو

دفا{ -دن آن�ا ضع1ف است؛ چونکه -دن این گونه اKسان�ا خW1 سخت ; تواند -ا   نظام&ا  م\ ض &ا  ر�ش سف1د اKسان�اh} که 
U خاطر م�ارزە کند و   ابتالh} امراض  Aخطرنا� -اشد  برای جان آن�ا  ، ابتالی -ه و روس کرونا ; تواند از هم� .  

  
»ا�ر از    Aچ #شیEعت ک�ە   « U ABی شود،    که موجب امراض ; شوند،    موجودات ر زە م ABدر زمان    متعاق�ا جلوگ W1سانهای قلKا

 ُمبتال ; شوند.  این مسئله ای ُمهم است، چونکه -ق1ّه اKسانها -ه  مرضواحد -ه 
�

فاق; توانند -ا  ساد�
ّ
  ُمداراh} پ�ش آمدە  ات

مه  است مثل    م\ ض-ا اشخاص    حرفه شان]مک کردە شود که  که از این ط\ ق ; توان -ه اشخا     وقig   مخصوصا .  کنند  iBمح
مهایا و ه iBکه در حوزە  نرسها &ا  طب1ب مح {hسانهاKا U Aوهمچن� igو پرسنل ُمراقب igو   وا شاغلند و برای ته1ّه د  آزمودنهای ط�اب

 ihوا£سن کوشش ; کنند تا بتوانند عل1ه موجودا U iو خدمت کنند.   -جنگند   ; شوند، جد&د   که موجب امراضساخ� 
ک  lالن; تواند در این  -الغ و ]الKسال گرفته تا طفل  هر اKساUh از  iBبر روی  همُمش U¦§1اری کند© چه -ا&د کرد؟ توض1حات ُم

�ــــح امور   تا-لوی اعالنات JKL»Mنوشته شدە است »اطفالو نظافت برای  ص .  
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Quelleangabe: AETAS Kinderstiftung (2020): Corona für Kinder erklärt. AETAS Kinderstiftung. München. Online 
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