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� تواند خودش را �ا آنها ساز�ار   �توص>ه های ذ5ل �ه منظور حما5ت و 2ش0/ق کردن در نظر گرفته شدە اند. هر ک" �ه تنها�
 مطابق م>ل خودش، تغیAB دهد و تنظ>م کند.   آنها را  کند 5ا اینکه

 

�ا اشK>اق از �دن  که موجب ب>ماری � شوند و   و�روسها، موجودا�� مکروسک�� هس�ند
ە هسKند؛ طوری که �ا چشم نL توان   Q ABر/زە م S<کنند. آنها خ �اVسان �ه �دن اVسان د5گر ک0چ 

 آنها را د5د و شناسا�� کرد. 
 

̂/ق ُح\ابهای کوچک آب دهان د   Yامال   ، ب>مار/ــهای و�روسهای کرونا موقع    ر جد5د هسKند و از ط
اهه های د5گر؛ 5عQb اش>اء  ABق ب/̂ از  صح\ت کردن، fفه کردن 5ا عطسه کردن و احتماال از ط

 Q�ساVکنند. ا �دە شدە   �ه اVسانهای د5گر fا5ت  hBخش و گسk ،جهان fاf آنها تا امروز در
  ؛ ، شا5د هیچ عالئL را احساس نکند بتال � شود ک" که �ه و/روس کرونا مُ   . )ه &ساری از ا#سانها ن"!  �ا�ت کردە اند اند و  

ە � تواند در �دن اVسان جا خوش کردە �اشد، �دون اینکه اVسان، احساس ب>ماری �کند. �عQq از  ر چونکه این موجود  Q ABزە م/
م �  وخ>  حسا�v  اVسانها �ه fفه و تب کردن ُمبتال � شوند و فقط تعداد LY از اVسانها هسKند که در اثر این ب>ماری، حالشان

  شود. 
 

،  صا برای اVسانهو ، مخصا#سانها، جن4ه خطرنا1 ندارد  مبتال شدن )ه و�روس کرونا برای &ساری از  Q�که از لحاظ �د �ا�
تندرست و جوان هسKند. آنها 5ک س|ستم دفا} zس>ار قوی دارند که �ا و/روسهای ب>ماری زا �الو/ز � شود و آنها را رام � کند.  

تا �ه حال 5ک �ار هم که شدە �اشد، fما خوردە است و �الفاصله متوّجه شدە که چگونه س|ستم دفا}  ه ای حتما (هر �ّچ 
   �دVش �ا گذر زمان و در آرامش و �ه �شKی\ا�Q داروها تالش کردە است که سالمhb او را دو�ارە �ه دست آورد.)

 
ه موجود ب>ماری زای جد5دی پ>دا شود، اVسانهای �ا ه

�
و�� که بهhB از �قّ>ه آدما fرشته دارند و امراض را �  چنانچه f و Yل

̂ح ر/زی کنند. برنامه آنها از این ح�ا5ت � کند که برای کنار آمدن  ، د5گر مشناسند، � کوشند که �ه Yمک ه  5ک برنامه ای را ط
ە   �ا امراض Q ABتوانند در این ز انجام  ،جد5د  ر/زە م �ها�� مهم است و همه  Q ABمک کنند می چه چY ه این ش�ل که:  نه� . 

 
Q معلوم ش ا:ر ک9 احساس 7 کند که م�6ض است  ABق آزما�ش ن/̂ د که فالن شخص �ه و/روس کرونا ُمبتالست،  و و از ط

ی   ABکه ام�ان دارد از ابتال کردن د5گران پ|شگ �ور�ست که فالن شخص در فاصله ای که قرار است حالش خوب شود تا جا� Q�
Q دل>ل، zس>اری از  Aسانها  کند. �ه هم�Vا �که خودشان �ه و/روس کرونا مبتال شدە اند 5ا اینکه �ا و/روسها در تماس بودە اند �ه    �

 مّدت چهاردە روز تمام در خانه � مانند.  
 

Q اVسانهای د5گر �ا�سhb تا جا�� که ممکن است �ا  Aم، د5گرانهمچن�< =و مدام مانع از آن zشوند و   تماس داشته )اشند خ
ە نتوانند �ه هر گوشه ای ک0چ کنند.  تا 5اری کنند  Q ABکه سالخوردە 5ا    و/روسهای ب>ماری زای ر/زە م �مخصوصا �ه �دن اVسان�ا�

دار ب>مار 5ا س|ستم دفا} �دن آن�ا ضع>ف است؛ چونکه �دن این گونه اVسان�ا خ>S سخت � تواند �ا امراض  ABم\ارزە کند   وا�
Q دل>ل، ابتالی �ه و/روس کرونا � تواند  و  Aخطرنا� �اشد  برای جان آن�ا  �ه هم� .  

  
»از ا�ر  ی شود، آن�اە اVسانهای قل>S در زمان واحد �ه ب>ماری   «�عت کDچ #شی�  ABە جلوگ Q ABموجودات ب>ماری زای ر/زە م

  �� توانند �ا ُمعضل پ|ش آمدە کنار ب>ایند. ب0/ژە جا� hbسانها �ه راحVشوند.  این مسئله ای ُمهم است، چونکه �قّ>ه ا �ُمبتال 
̂/ق � توان �ه اشخا� Yمک کردە شود که  f و Yارشان �ا اشخاص ب>مار است مثل خانمها و آقا5ان پزشک 5ا  که از این ط

Q وا¡سن کوشش   hکه در حوزە آزما�شهای پزش£ شاغلند و برای تهّ>ه دارو و ساخ� �Q اVسانها� Aوهمچن� hbپرستاران و پرسنل ُمراقب
� کنند تا بتوانند عل>ه موجودات ب>ماری زای جد5د �جنگند و خدمت کنند.    

ک  هر اVسا�Q از  hBتواند در این برنامه ُمش �>اری کند© چه �ا5د کرد؟ توض>حات ُم§¦Q بر روی تا�لوی  هم صغAB گرفته تا �الغ 
�ــــح امور بهداش�� و نظافت برای )چه ها»اعالنات  LMN» نوشته شدە است .  
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