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“La curiosità può vincere la paura ancor 
più di quanto possa fare il coraggio”

«Հետաքրքրասիրությունը կարող է 

հաղթահարել վախը առավել քան 

քաջությունը» 

Ջեյմս Ստեֆանս 

James Stephens
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Questa storia nasce nella lontana Wuhan, una 
città della Cina attraversata dal fiume Azzurro.

Այս պատմությունը ծնվել է Չինաստանի 

հեռավոր Վուհան քաղաքում, Չինաստանի մի 

քաղաք, որին հատում է «Կապույտ» գետը
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Qui viveva un medico di nome Li Wenliang, che per 
primo notò qualcosa di strano in pazienti con una grave 
forma di influenza.

Spinto dalla curiosità, iniziò a studiare e raccogliere dati.
Fu così che decise, qualche giorno dopo, di dare 
l'allarme: stava per diffondersi una nuova malattia!

Այստեղ էր ապրում Լի Վենլինգ անունով մի 

բժիշկ,ով առաջին անգամ գրիպով հիվանդների 

մոտ նկատեց  հարբուխի ծանր մի տեսակ: 

հետաքրքրասիրությունից դրդված ՝ նա սկսեց 

ուսումնասիրել եւ տվյալներ հավաքել: Այսպիսով, 

մի քանի  օր անց նա որոշում է ահազանգ հնչեցնել ` 

Նոր հիվանդության ահազանք
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Un microbo talmente piccolo da riuscire ad arrivare fino 
alla parte più piccola dei nostri polmoni.

Il suo nome è Sars-CoV-2, ma si fa anche 
chiamare Coronavirus.

Medici e scienziati si misero immediatamente al lavoro 
e scoprirono il colpevole!

բժիշկներն ու գիտնականները անմիջապես 

գործի անցան  և հայտնաբերեցին 

«Կասկածյալին» 

Մի շատ փոքրիկ մանրէ, որը կարողանում է 

հասնել մեր թոքերի նույնիսկ ամենափոքրիկ 

մասերին: 

Նրա անունը "SARS-COV-2 " է, բայց նրան կարող ենք 

նաև անվանել «Կորոնավիրուս» 
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Quanto è piccolo il Coronavirus? 

Talmente piccolo che sulla punta di un ago ci possono 
abitare oltre 350 mila virus, quasi come la popolazione 
di Firenze!

Ինչքա՞ն փոքրիկ է «Կորոնավիուսը»

Նա այնքան փոքր է, որ մեկ ասեղի գլխիկին 

կարող են ապրել ավելի քան 350 հազար փոքրիկ 

վիրուսներ, գրեթե Ֆլորենցիայի բնակչության 

չափ:
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Non solo è piccolo, è anche un tipo appiccicoso 
e atletico! 
Basta uno starnuto per fargli fare un salto di 
quasi 2 metri. 

In questo modo ha viaggiato velocemente, fino ad 
arrivare in Italia e in tanti altri paesi.

Այն ոչ միայն փոքրիկ է, այլ նաև կպչուն և շատ 

ատլետիկ 

Մեկ փռշտոցն անգամ բավական է նրան գրեթե 

2 մետր ցատկելու համար 

Այսպես էլ նա շատ արագ ձևով ճանապարհորդեց ՝ 

հասնելով  մինչև Իտալիա և բազում այլ երկրներ
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Radio, tv, giornali e gli adulti non fanno altro che 
parlarne. 

Hanno persino chiuso le scuole.

Nel nostro paese il Coronavirus è diventato subito 
una star.

Մեր երկրում Կորոնավիուսը արագորեն աստղ 

դարձավ:

Ռադիո, հեռուստատեսություն, թերթեր եւ 

մեծահասակներ! Ամբողջ  օրը միայն նրա մասին 

են խոսում :

Անգամ դպրոցները փակեցին:



NanoMetrI/
nM =
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Sembra strano non uscire più con gli amici, eppure è 
importante perché potrebbe bastare uno starnuto, un 
abbraccio o una stretta di mano per ammalarci.

Gli scienziati dicono che il virus si diffonde molto 
velocemente in luoghi chiusi e affollati.
Sta proprio bene con tutti, non importa che lingua parli, 
da dove vieni e quanti anni hai.

Տարօրինակ է ընկերների հետ դուրս չգալը, 

բայց նաև շատ կարեւոր, հերիք է մի փռշտոց, 

գրկախառնություն կամ ձեռքսեղմում եւ կարող է 

բավարար լինել հիվանդանալու համար:

Գիտնականների կարծիքով վիրուսը շատ արագ 

տարածվում է փակ եւ մարդաշատ վայրերում:

Շատ ընկերասեր է բոլորի հետ, անկախ նրանից, 

թե ինչ լեզվով եք խոսում, որտեղից եք եւ Քանի  

տարեկան եք:
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Per evitare che lui si diverta troppo saltando di persona 
in persona, gli scienziati e i medici stanno studiando 
giorno e notte un modo per sconfiggerlo. 

Dicono che non bisogna aver così paura di lui,  
ma essere cauti.
Bastano piccoli gesti da parte di tutti per non farlo 
diffondere. Si chiama prevenzione.

Նրանից խուսափելու համար, որպեսի նա 

չզվարճանա ցատկելով մեկ անձից մյուսը, 

գիտնականներն ու բժիշկները օր ու գիշեր 

ուսումնասիրում են նրան հաղթելու ճանապարհը:

Նրանք ասում են, որ իրենից չպետք է այդքան 

վախենալ, այլ հարկավոր է ուղղակի զգուշանալ: 

Այն ամենն  ինչ ձեզ հարկավոր է փոքր 

սովորություններ են այն չտարածելու համար, 

այն կոչվում է կանխարգելում:
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   Lavati regolarmente le mani con acqua 
   e sapone.
   

   Quando starnutisci o tossisci copriti la 
   bocca usando un fazzoletto o il braccio...
   e lavati di nuovo le mani!
   

   Evita di frequentare luoghi chiusi e affollati.
   

1

2

3

Երբ փռշտում ես կամ հազում, փակիր

բերանդ անձեռոցիկով կամ ձեռքերով,

այնուհետեւ մեկ անգամ էլ լվա ձեռքերդ

Խուսափիր այցելել փակ եւ մարդաշատ

վայրեր

Ձեռքերդ պարբերաբար լվա ջրով և օճառով 
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Մի կպիր աչքերիդ, քթիդ եւ բերանիդ... դրանք 

վիրուսի մեր օրգանիզմ ներթափանցելու 

հիմնական ուղղիներն են 

Եթե տաքություն ունես, կոկորդի ցավ և 

զգում ես վիրուս է, վտանգի մի ենթարկի՛ր 

քեզ և մյուսներին, սակայն, եթե պետք է 

դուրս գաս տանից օգտագործիր դիմակ 

Դեն նետիր օգտագորված                  անձեռոցիկը

    Non toccarti occhi, naso e bocca...le più importanti   
    porte di ingrсso del virus nel nostro corpo.

 
    
    Butta i fazzoletti usati.
   

    Se hai la febbre, mal di gola, e ti senti 
    l’influenza non mettрe a rischio la tua salute e   
    quella degli altri, rсta in casa. Ma se devi  
    uscire indossa la maschрina!
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Resteremo a lungo senza incontrare i nostri amici? 
Forse potrebbe passare un po’ di tempo, ma gli scienziati 
stanno lavorando per farci tornare alla normalità.

Nel frattempo mettete in moto la vostra creatività! Tanti 
ragazzi di tutto il mondo stanno già inventando altri 
modi divertenti per salutarsi senza toccare le mani o 
abbracciarsi...e voi quale saluto inventerete?

Արդյո՞ք դեռ երկար կմնանք առանց մեր 
ընկերների հետ հանդիպելու:  Միգուցե, մի փոքր 
ժամանակ է պետք ,սակայն  գիտնականները 
աշխատում են, որպեսզի մեզ մեր սովորական 
կյանքին վերադարձնեն:

Միեւնույն ժամանակ, սկսեք ստեղծագործել:
Աշխարհի շատ տղաներ արդեն իսկ հորինում են 
միմյանց  դիմավորելու այլ զվարճալի եղանակներ ՝ 
առանց ձեռքերին դիպչելու կամ գրկախառնվելու ... 
և ո՞ր ողջույնն ես հորինելու հենց դու:
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