
الكلب ديف قلق
بشأن فيروس كورونا 

من سلسلة كتب الممرضة دوتي



 في أحد األيام، عاشت بومة اسمها دوتي، ممرضًة بِلباٍس
.جميل ومنق�ط



 تعمل دوتي في مستشفى يقع في أعلى التلة، حيث تعتني
.باألطفال المرضى



 يعيش في مكاٍن قريب، كلٌب صغيرٌ اسمه ديف، عند كل
.صباٍح يلوح ديف مبتسماً للممرضة دوتي أثناء مرورها



 لكن هذا الصباح مختلف، اختفت ابتسامة ديف الجميلة،
.يبدو قلقاً جداً



 فقد سمع الناس يتحدثون عن فيروس كورونا، وهذا ما
.أخاَفه كثيرا



 يتحدثون عن الفيروس يوميا، في التلفاز والبيت والمدرسة،
ا سيحدث .ومعه يزداد قلق ديف مم�



 ديف مهموم، هذا ال يخَفى على الممرضة دوتي، لذلك قررت
.التحد�ث معه قليال



 يتناقل الناس الكثير من األخبار المختلفة والُمخيفة، ولذلك
.تحرُِص الممر�ضة دوتي على أن يعرف ديف الحقيقة



 ُتخبر الممرضة دوتي ديف أن فيروس كورونا هو مرٌض
.يصيب بعض الناس، لكن حاَل معظمهم لن تسوء كثيرا



 يشبه المرض الر�شح أو اإلنفلونزا لدى معظم المصابين،
 لكن مع ذلك يجب أن نحرص على حماية أنُفِسنا، وحماية

.األشخاص المرضى والُمسن�ين



ً  يسأل ديف "هل صحيٌح أن َمن يسعُل كثيراً يكون مصابا
عال هو أحد  بالفيروس؟"، فتجيبه الممرضة دوتي أن الس�

 األعراض، لكنه ال يعني أبداً أن الشخص مصاٌب بالفيروس
.حتما



ى و يضيق  عند اإلصابة بفيروس كورونا، قد تظهر الحم�
.النفس قليالً، لكنها أيضا من أعراض الر�شح أو اإلنفلونزا



 أخبرت الممرضة دوتي أن غسل اليدين بالصابون أهم� شيٍء
 يمكن أن يفعله ديف، يجب غسلهما لمدة ٢٠ ثانية على
 األقل، أو أن يغسلهما وهو يغني "سنة حلوة يا جميل"

.مرتين



 غسل اليدين يساعد في منع اإلصابة بفيروس كورونا، كما
.أنه يساعد في حماية اآلخرين



 إذا شعر ديف بأنه مريض، فمن األفضل له البقاء في
.المنزل، لكنه لن يكون وحيداً، فعائلته معه



 كذلك إذا اقترب ديف من أشخاٍص مرضى، يجب عليه
 أن يبقى في المنزل أيضاً، حيث سيكون لديه الكثير من

.األطعمة اللذيذة، والعديد من األلعاب واألنشطة المسلية



 لقد أُلِغي الكثير من األمور والمناسبات، لن يستطيع ديف
 السفر في العطلة او الخروج للعب، وقد ال يتمك�ن من رؤية

.أصدقائه وأقاربه، ألنهم قد يبقون في منازلهم أيضا



 كما اغلقت الكثير المدارس والمتاجر مؤقتا، للحد من
 تجمعات الناس و حمايتهم، قريباً ستعود الحياة إلى

.طبيعتها



ة ُمسن�ة؛ يخاف عليها ألنه يعلم أن فيروس  لدى ديف جد�
كثر خطورًة على كبار السن .كورونا هو أ



ة إذا أُصيَبت بالمرض قد  أخبرْته الممرضة دوتي أن الجد�
كثر من ديف أو أخِته، ولذلك يجب عليها البقاء في  تتعُب أ

.المنزل وأن يجلبوا لها كل ما تحتاُجه



 تساءل ديف "إذا أصابني فيروس كورونا، هل يجب أن
 أذهب إلى المستشفى ليعتنوا بي؟" فتجيبه الممرضة دوتي

.أن هذا ليس ضروريا



ً  إذا كان مريضاً، فالمنزل أفضل مكاٍن له، لكن إذا تعب كثيرا
.و احتاج إلى المساعدة، فعليه التوجه إلى المستشفى



حت الممرضة دوتي لديف أن الناس سيقولون أشياء  وض�
 كثيرة على التلفاز وفي كل مكان، لكن مهما سمَع، يجب أن

.يعلم أننا جاهزون للتعامل مع فيروس كورونا



 كل هذه الخطط واإلجراءات هدفها إبقاء الجميع سالمين،
 وكّل ما على ديف فعله هو البقاء هادئاً وأن يتذكر غسل يديه

.بالصابون دائما



 اآلن، لم يعد ديف خائفاً بعد معرفة الحقيقة. يعلم تماماً ما
.يجب فعله ليبقى مستعداً ألي شيء



 يعلم ديف ضرورَة غسل يديه بالماء والصابون دائماً، و البقاء
 في المنزل إذا مرض، لكن األهم أن ديف مطمئن� األن أنه

.سيكون بخير
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