
Μάθε όλα όσα χρειάζεται να ξέρεις 
για να πολεμήσεις και να νικήσεις τον ιό!

Μάθε πώς και γιατί πρέπει 

να σταματήσεις την εξάπλωση ενός ιού.

Διάβασε συμβουλές για το πώς να κρατήσεις 
το σπίτι σου καθαρό από μικρόβια.

Μείνε ασφαλής και εσύ και όλοι 
αυτοί που αγαπάς.
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Ένας οδηγός για να 
μάθουν τα παιδιά πώς 

να αντιμετωπίζουν τους ιούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΙΟ!ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΙΟ!Ένας οδηγός για να 
μάθουν τα παιδιά πώς

να αντιμετωπίζουν τους ιούς.

ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΙΟ!ΝΙΚΗΣΕ ΤΟΝ ΙΟ!

ΕΣΥ ΘΑ ΕΙΣΑΙ Ο ΝΙΚΗΤΗΣ!

Από 44 ετών
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να είναι σωστές την ώρα 
της εκτύπωσής του. Ωστόσο, 
δε φέρουν καμία ευθύνη και καμία 
υπαιτιότητα για οποιαδήποτε ζημία 
ή δυσλειτουργία λόγω λαθών ή 
παραλείψεων είτε συνεπεία αμέλειας, 
ατυχήματος ή άλλης αιτίας.
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Τι είναι ο ιός;
Ο ιόςιός είναι μια μορφή μικροβίουμικροβίου. Είναι πολύ πολύ 
μικροσκοπικός κι έτσι δεν μπορείς να τον δεις. 
Όταν μπει στο σώμα σου, σε κάνει να νιώθεις 
άρρωστος. 

ο ιός της 
ανεμοβλογιάς...

Υπάρχουν 
πολλά 
διαφορετικά 
είδη ιών.

Οι ιοί είναι κάπως έτσι, αλλά ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ φορές μικρότεροι!

Υπάρχει 
ο ιός του 
κρυολογήματος...
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ο ιός της γρίπης...

και ο κορονοϊός.κορονοϊός. 

Ο κόσμος μιλάει πολύ για τον κορονοϊό αυτή 
την εποχή. Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει 
έναν νέο κορονοϊό που ονομάζεται COVID-19COVID-19 
και μοιάζει λίγο με γρίπη.
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