
چرا همه 
در خانه 

می مانند؟

کتاب براي کودکان در 
مورد امراض ساري



روز قشنگ است
ی متفاوت است ... ز اما چ�ی

ون نگاه می کند.  کیم از پنجره به ب�ی



ز خانه ها خایل است  پارك کودکان ب�ی
و افراد در خیابان ماسک ها جالب 

را بر روی دهان خود می پوشند. مادر مکس بیمار شده 
است، بنابراین او برای 

ون نمی آید. بازی ب�ی

ز خایل و بسیار ساکت است. مدرسه در آخر خیابان ن�ی



مادر کیم توضیح می دهد که ویروس جدیدی وجود دارد.
ز دلیل اکنون مردم کمی بیش�ت مراقب هستند. به هم�ی

ون می روند. مخصوصاً وق�ت ب�ی

اگرچه آنها بسیار کوچك هستند ، گاهی اوقات از آنها 
بیمار می شویم.  این عمدی نیست ، اما می تواند رخ 

دهد - مانند ریگ و ماسه در یک کفش.

 ویروس ها آنقدر کوچک هستند که آدم 
نمی توان آنها را به چشم ببینید - کوچک�ت از

ز دلیل ما متوجه آنها نمی شویم. دانه های ریگ!  به هم�ی



وقت کس عطسه یا رسفه می کند ، 
ویروس ها در هوا پخش می شوند.

بنابراین به�ت است در بازو خود جلو دهان رسفه 
کرد ،چون در این صورت ویروس ها در هوا 

پخش نمی شوند و افراد دیگر آنها را تنفس نمی 
کنند - و هیچ کس بیمار نخواهد شد.

ی از  ز به جلوگ�ی ماسک  دهان همچن�ی
انتشار ویروس کمک می کند.

افراد در نزدیک می توانند آنها را 
ش یابد. تنفس کنند و ویروس ها گس�ت



برای اینکه در جای امن باشید ، می توانید کمی 
ید،  بیش�ت از حد معمول از یکدیگر فاصله بگ�ی

سپس ویروس ها به شما نمی رسند!

دست دادن یا بغل کردن 
البته امکان پذیر نیست.

جاي تاسف است، چون اگر از دیدن 
کیس خوشحال شدید ، می خواهید 

ید ... آنها را در آغوش بگ�ی

اما پیدا کردن طریقه جدید سالم 
ز جالب است! و احوال پریس ن�ی



کیم فکر می کند: می توان در خیابان فاصله خودرا 
حفظ کرد.  اما در داخل خانه ها چه باید کرد؟

این نکته خو�ب است که مهد کودک در حال حا�ز تعطیل 
است. آنجا خییل از کودکان و بزرگساالن در یک اتاق کوچک 
در کنار هم هستند ... حفظ فاصله آنجا بسیار دشوار است!



ز تعطیل است. ز دلیل حوض آببازي )استخر( ن�ی به هم�ی

و باغ وحش

و سینما.

همه مکانها�ی که معموالً افراد زیادی 
در آن جمع می شوند.  خوشبختانه 

سوپر مارکت هنوز باز است.



در آنجا ، مادر کیم می تواند تمام مواد الزم 
را برای یک پودینگ خوشمزه بخرد.  کیم برای 

مدت طوال�ز پیچ و خم بازی می کند.

یان به  چگونه کیم بدون دیدن سایر مش�ت
پودینگ و سپس پرداخت آن می رود؟



وقت خانه بر می گردند ، هر دو 
اوالً دستان خود را میشویند.

صابون همه ویروس ها 
ز می برد. را از ب�ی

ز  درهنگام دست شس�ت
کیم خوشحال آواز می 

خواند.

 دستان خیس ، 
دستان خیس ...



مامان و کیم می توانند با 
ند. ز ز خو�ب ب�پ ز چ�ی دستهای تم�ی

ي  ز در روز خسته کن آش�پ
میتواند جالب باشد.

و پودینگ همیشه خوش مزه است!



کیم خسته است و به رختخواب 
می رود.  مادر داستان دیگری را می 
خواند تا کیم بتواند خوب بخوابد.

خوب بخواب ، کیم!



Why is everyone staying at home?
First edition 2020
 
Concept & Production:
Claus Daniel Herrmann, Illustrator
Roman Jungblut, Editor
 
Farsi translation:
Nawid Omar 

In collaboration with:
Constanze Guelle, Educational academic
Dr. Timo Lindenschmidt, Child and youth psychotherapist
Witold Rak, General practitioner

www.warumbleibenallezuhause.de


