
Susana López
Selene Zárate
Martha Yocupicio
Εικονογράφηση
Eva Lobatón

Ο ΠΑΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΙ 
   ΣΠΙΤΙ



Ο Παyλος
  meνει 
   σπίτι

Ο Παύλος μένει σπίτι

Susana López Charretón
Selene Zárate Guerra
Martha Yocupicio Monroy
Εικονογράφηση: Eva Lobatón
Μετάφραση: Κατερίνα Στρατή

Μεξικανική Εταιρεία Ιολογίας

Πρώτη Έκδοση Μάιος 2020

Η ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΑΣ εξουσιοδοτεί και συνιστά την 
αναπαραγωγή και διάδοση του βιβλίου «Ο Παύλος μένει σπίτι» εφόσον  
δεν μεταβάλλεται το περιεχόμενό του, δεν χρησιμοποιείται για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς και γίνεται παραπομπή στην αρχική πηγή. 1
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΠΑΥΛΟ; 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ 
ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΜΕΝΟΣ;



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ;
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Μου λείπουν 
οι φίλοι μου 

και το 
παιχνίδι στο 

πάρκο.

Θα ήθελα να 
πάω στη γιαγιά 

και τον 
παππού, έχω 
κουραστεί να 

είμαι 
κλεισμένος 
στο σπίτι.

  Γιατί όλοι λένε              
ότι πρέπει να        
περιμένουμε 
να φύγει ο

  κορωνοϊός;



ΘΕΣ ΝΑ ΤΟ 
ΨΑΞΟΥΜΕ;

Γεια σας
Ο Παύλος κι εγώ θέλουμε 

να καταλάβουμε τι 
συμβαίνει, και να μάθουμε 

περισσότερα για τον 
κορωνοϊό. Μπορείτε να 

μας βοηθήσετε;

Γεια!  Είναι σημαντικό να μας το 
εξηγήσει κάποιος που καταλαβαίνει 
τι συμβαίνει πάάάρα πολύ καλά. 
Όπως η φίλη μου η Μαρία που είναι 
επιστήμονας! Έφτιαξε ένα βίντεο 
που εξηγεί τα πάντα. Θα σας στείλω 
τον σύνδεσμο.

Αμέσως η μαμά 
του Παύλου, 
τηλεφώνησε 
στη δασκάλα του.

Η δασκάλα 
απάντησε:
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Η μαμά του Παύλου έβαλε στο κινητό της 
το βίντεο που τους συνέστησε η δασκάλα.

Γεια σας! Είμαι η Μαρία και είμαι 
επιστήμονας. Πολλοί από εσάς 
με ρωτούν για τους κορωνοϊούς 

γι‛ αυτό αποφάσισα να 
ετοιμάσω αυτό το σύντομο 
βίντεο για να απαντήσω τις 

ερωτήσεις σας.              

Η δασκάλα σου έχει δίκαιο. 
Είναι σημαντικό να παίρνουμε 

πληροφορίες από ειδικούς.
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Στο τέλος του περασμένου χρόνου, 

στην Ουχάν, μια πόλη της Κίνας, οι 

γιατροί πρόσεξαν αρκετούς 

αρρώστους με βήχα και πυρετό,  

και μερικοί από αυτούς 

δυσκολεύονταν να αναπνεύσουν.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ 

 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ 

  ΤΗΝ ΑΡΧΗ!

Έχετε κι   
εσείς βήχα;
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Συνεχώς αυξάνονταν οι άρρωστοι, γι‛ 
αυτό οι επιστήμονες άρχισαν να ψάχνουν 
την αιτία του προβλήματος.
Ανακάλυψαν ότι την αρρώστια προκαλούσε 
ένας νέος κορωνοϊός που βρισκόταν στις 
αναπνευστικές οδούς των ασθενών, για 
παράδειγμα στους πνεύμονες. 

Πήραν το όνομά τους 
από την εικόνα που 
βλέπουμε όταν 
τους εξετάσουμε 
με ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο, 
αφού το σχήμα 
τους θυμίζει το 
στέμμα (την κορώνα) 
του ήλιου στη διάρκεια 
μιας έκλειψης.

Κορωνοϊός

Ηλιακή 
Κορώνα

Ηλεκτρονικό 
 µικροσκόπιο

ΟΙ ΚΟΡΩΝΟΪΟΙ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΙΩΝ, ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΖΩΑ 
´Η ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.

    Και όπως 
όλοι οι ιοί, είναι 
μικροσκοπικοί!
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    Ακόμα δε 
γνωρίζουμε με 

σιγουριά ποιο ζώο 
μετέδωσε τον ιό 
στους ανθρώπους.

Αυτά τα πηδήματα των ιών που μολύνουν
 αρχικά ζώα και μετά ανθρώπους 

ονομάζονται ζωονοτικά 
γεγονότα και συμβαίνουν 

αρκετά συχνά.

Ζώο    Συνήθως, οι ιοί 
  δεν μπορούν να 

πολλαπλασιαστούν σε 
ένα μολυσμένο άτομο 

και το πρόβλημα 
τελειώνει εκεί.

      Ο ιός μπορεί να 
    μεταφέρθηκε από ένα 
τέτοιο ζώο σε κάποιον ή
κάποια, προκαλώντας 
μόλυνση.

Πιστεύουμε ότι κάποια άγρια ζώα, 
που δεν έρχονται συνήθως σε 

επαφή με ανθρώπους, μπορεί να 
μετέφεραν τον κορωνοϊό 

σε ανθρώπους.
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Ιός

Άνθρωπος
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Coronavirus
SARS CoV2

Ζώο

Άνθρωπος

Όμως κάποιες φορές ο ιός πολλαπλασιάζεται 
πολύ καλά σε ένα άνθρωπο.
Αυτό συνέβη στην περίπτωση αυτού του 
καινούριου κορωνοϊού που ονομάστηκε 
από τους επιστήμονες:

Επειδή αυτός είναι καινούριος ιός, τα λευκά μας 
αιμοσφαίρια, που είναι τα κύτταρα που μας 
προστατεύουν, ακόμα δεν γνωρίζουν πώς να 
του επιτεθούν.

     (ακόµα δεν 
γνωρίζουµε ποιο)

Τα λευκά µας αιµοσφαίρια

Κύτταρα στους 
πνεύµονές µας



Καθημερινά τα λευκά μας αιμοσφαίρια περιπολούν 
το σώμα μας για να καταστρέψουν μικρόβια που 
μας αρρωσταίνουν.

Αλλά όταν δεν γνωρίζουν τον εχθρό, πρέπει να 
μάθουν πρώτα πώς να τον πολεμούν.
Επικοινωνούν με το κέντρο ελέγχου για να 
πάρουν οδηγίες για να τον καταστρέψουν. 
Αυτό συμβαίνει με τον SARS-CoV-2.
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Στο μεταξύ ο ιός στη Κίνα άρχισε να 
εξαπλώνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μερικοί μολυσμένοι άνθρωποι 
ταξίδεψαν σε άλλες χώρες, χωρίς να 

γνωρίζουν ότι ο ιός ταξίδευε μαζί τους.

Επειδή αυτό συνέβη πολύ γρήγορα, 
σύντομα γιατροί και νοσοκομεία 
σε όλο τον κόσμο είχαν 
υπερβολικούς ασθενείς 
να φροντίσουν.

            ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΑΣ 
       ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ 

    ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ 

ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΙΟ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΝΑ 

ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ 
ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΙΧΑΝ 

ΗΔΗ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙ.
20 21



Ταξιδεύει σε 
σταγονίτσες σάλιου που 

απελευθερώνονται 
όταν κάποιος που είναι 

άρρωστος βήχει ή 
φταρνίζεται.

Γι‛ αυτό μπορεί να 
κολλήσεις τον ιό αν κάποιος 

άρρωστος βήξει 
ή φταρνιστεί κοντά σου.

ΑΥΤΟΣ Ο 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ 

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ
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ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΝΑ ΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΙΟ SARS-COV-2 . 



Αυτές οι σταγονίτσες ταξιδεύουν μόνο δυο μέτρα 
απόσταση, περίπου όσο φτάνουν τα χέρια της 
μαμάς ή του μπαμπά όταν είναι ανοιχτά.

ΑΝ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΣ ΟΤΙ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΝΗΛΙΚΑΣ 

ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ 
ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ 
ΑΡΡΩΣΤΟΥ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 

ΑΡΚΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΣΕ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ 

ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ.

…όπως τραπέζια, 
υπολογιστές, χερούλια, 

ή τηλέφωνα, όπου ο 
ιός μπορεί να παραμείνει 

για αρκετή ώρα.

ΑΛΛΑ!!!!

Αν αγγίξεις 
κάτι που 
είναι 
μολυσμένο 
με τον ιό…

οι σταγονίτσες 
προσγειώνονται σε 
πολλά αντικείμενα 

που μας 
περιτριγυρίζουν….

∆υο µέτρα
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...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΓΓΙΞΕΙΣ ΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΟΥ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΜΟΛΥΝΘΕΙΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΙ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΗ ΜΥΤΗ 

Η ΤΟ ΣΤΟΜΑ.

…´n αν σφίξεις το χέρι κάποιου που 
έβηξε ´n φταρνίστηκε στα χέρια του…

ΑΑΑ! ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ 
ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΟ 
ΟΤΑΝ ΒΗΧΟΥΜΕ ´Η 
ΦΤΑΡΝΙΖΟΜΑΣΤΕ, 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟ 
ΠΕΤΑΜΕ ΣΕ ΚΑΛΑΘΙ 
ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ 
ΚΛΕΙΝΕΙ.

   Και αν δεν έχουμε 
χαρτομάντηλο 

χρησιμοποιούμε τον 
αγκώνα μας για να 

καλύψουμε το στόμα, 
όπως κάνει ο Μπάτμαν! 
Έτσι δεν μεταδίδουμε 

τον ιό σε άλλους.
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ΚΑΙ 
ΠΟΛΥ 

ΣΥΧΝΑ!

ΜΕ ΠΟΛΥ 
ΣΑΠΟΥΝΙ,

ΤΟ 
ΑΠΛΩΝΟΥΜΕ 

ΠΑΝΤΟΥ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ

ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ 
ΜΑΣ ΛΕΝΕ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ 
ΠΛΕΝΟΥΜΕ ΤΑ 

ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΡΩΣΤΙΑ 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΑΥΤΟΣ Ο ΙΟΣ;

Οι ασθενείς σχεδόν πάντα έχουν πυρετό, 
βήχα, πονοκέφαλο, και νιώθουν 
πολύύύ κουρασμένοι.

COVID 19

Η αρρώστια που προκαλεί ο ιός ονομάζεται:

Οι περισσότεροι πρέπει 
να μείνουν στο σπίτι μέχρι 

να νιώσουν καλύτερα.
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Τα παιδιά σπάνια αρρωσταίνουν, 
όμως μπορεί να μεταφέρουν τον ιό, 

γι‛ αυτό δεν μπορούν να πάνε σχολείο.  

ή αυτοί που 
ήδη έχουν 
άλλες ασθένειες

Μόνο όταν κάποιοι 
χειροτερέψουν χρειάζεται 

να πάνε στο νοσοκομείο, γιατί 
δυσκολεύονται να αναπνεύσουν,

και εκεί υπάρχουν ειδικά 
μηχανήματα για να 
τους βοηθήσουν.

Αυτοί που μπορεί να χρειαστεί 
να πάνε στο νοσοκομείο 

αν αρρωστήσουν, 
είναι οι ηλικιωμένοι, 

όπως οι γιαγιάδες 
και οι παππούδες.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ!
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Γι‛ αυτό είναι σημαντικό να   
μείνουμε σπίτι! Αν κρατάμε τις  

 αποστάσεις, ο ιός δεν μπορεί      
 να ταξιδέψει από το ένα            

άτομο στο άλλο και                  
 δεν μας αρρωσταίνει.                

Αυτό θα     
δώσει επίσης χρόνο 

στους γιατρούς να       
φροντίσουν τους ασθενείς   

που το χρειάζονται περισσότερο, 
 και θα ελευθερώσει χώρο στα  

νοσοκομεία γι‛ αυτούς που  
πραγματικά τον χρειάζονται.  

Οι νοσοκόμες, οι νοσοκόμοι και οι γιατροί 
δουλεύουν πολύ σκληρά για να φροντίσουν 
τους ασθενείς.

…και μαζί με τους 
επιστήμονες ψάχνουν 

νέα φάρμακα και εμβόλια 
για να μας βοηθήσουν να 

αντιμετωπίσουμε τον 
κορωνοϊό σε όλο 

τον κόσμο.
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Έχουν ξανασυμβεί 
πανδημίες, αλλά 

αργά ή 
γρήγορα 

τελειώνουν.

…να μάθουν 
να μας 
υπερασπίζονται 
ενάντια στον 
κορωνοϊό όπως 
ήδη κάνουν 
ενάντια σε 
άλλους ιούς 
και μικρόβια.

Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΚΑΝΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ 

ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ. 
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ,
 ΞΕΡΕΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ, ΞΕΡΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ 

ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ: ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΞΗΓΕΙΣΤΕ ΣΤΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ 

ΚΙ’ ΑΥΤΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΗΡΕΜΗΣΟΥΝ.

Πρέπει 
να έχουμε 

υπομονή 
μέχρι τα 

λευκά μας 
αιμοσφαίρια…

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ



Όταν τελείωσε το βίντεο ο Παύλος 
δεν φοβόταν και δεν ανησυχούσε πια.
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ΤΩΡΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑ:
ΑΝ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΕΙΝΑΙ 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ 
ΚΟΛΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΙΟ, ΚΑΙ 

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ, 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΜΟΛΥΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ 

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.                       

OΤΑΝ 
ΜΕΓΑΛΩΣΩ 

ΘΑ ΓΙΝΩ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ!

Θα γίνεις 
εξαιρετικός 

επιστήμονας Παύλο!
Γιατί δεν 

φτιάχνουμε ένα 
γλυκό για να 
γιορτάσουμε;

Ναιιιιι!
Δώσε μου μονάχα ένα 
λεπτό… Πρέπει να πω 
  στο Λούη και στη 
   Σοφία κάτι πολύ 
   σημαντικό:
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ΠΟΙΟΣ ΕΦΤΙΑΞΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ;

Έχει ένα μεγάλο κουτί με χρωματιστά 
μολύβια και ένα υπολογιστή για να 
γράφει και να ζωγραφίζει βιβλία 
και περιοδικά. Εκτός από το ότι 
είναι διασκεδαστικές, πιστεύει 
ότι οι ζωγραφιές της μεταφέρουν 
πολλά μηνύματα. Όταν δεν εργάζεται 
της αρέσει να παρατηρεί διάφορα 
πράγματα γύρω της.

Susana López

Selene Zárate

Martha Yocupicio

Eva Lobatón

Εκτός από το ότι είναι μαμά, αυτή η 
Μεξικανή επιστήμονας μελετά πως 
εξελίσσονται οι ιοί για να δραπετεύουν 
από το ανοσοποιητικό σύστημα και από 
φάρμακα. Μελετά επίσης πώς μπορούμε 
να εμποδίσουμε τέτοιες καταστάσεις. 
Όταν δεν εργάζεται, φροντίζει τα δυο 
ζωηρά της παιδάκια και ανακαλύπτει 
μαζί τους τον κόσμο.

Εργάζεται στο Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας 
του Αυτόνομου Εθνικού Πανεπιστημίου του 
Μεξικού. Μελετά ροταϊούς που προκαλούν 
γαστρεντερίτιδα σε μικρά παιδιά. Θέλει να 

βρει νέους τρόπους να προστατεύσει τα 
παιδιά ενάντια στην ασθένεια που 

προκαλούν αυτοί οι ιοί. Χρησιμοποιεί 
μικροσκόπια και άλλο ειδικό εξοπλισμό. 

Όταν δε δουλεύει, της αρέσει να διαβάζει 
βιβλία ή να μαγειρεύει, χρησιμοποιώντας 

κατσαρόλες και τηγάνια.

Προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει 
όταν ιοί μολύνουν τα κύτταρά μας, 

και πώς τα κύτταρά μας αντιστέκονται. 
Στον ελεύθερο της χρόνο, της αρέσει 
να διαβάζει βιβλία για ντετέκτιβ που 
χρησιμοποιούν τη λογική τους για να 

λύσουν ενδιαφέροντα μυστήρια.

Η Martha, η Selene και η Susana 
υποστηρίζονται από το ερευνητικό 

έργο του CONACyT Εθνική Στρατηγική 
Έρευνα και Eπίπτωση στην Ιολογία.



https://www.facebook.com/SocMexViro
Soc Mex Virología - Virología Conacyt
@Viro_ConacytMX
Sociedad Mexicana de Virología
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΟΛΟΓΙΑΣ; 
Μια ομάδα ερευνητών από διάφορα ιδρύματα του 
Μεξικού, είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν τη 
Μεξικανική Εταιρεία Ιολογίας (SMV), με στόχο την 
ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, την υψηλή 
ποιότητα εκπαίδευσης μαθητών και φοιτητών, την 
τεχνολογική ανάπτυξη και την επικοινωνία για θέματα 
ιολογίας.

Οι ιοί είναι οι πιο ποικίλες και 
πολυάριθμες βιολογικές οντότητες 

στον πλανήτη. Είναι ικανοί να
μολύνουν όλους τους ζωντανούς 

οργανισμούς και προκαλούν πολλές 
ασθένειες στον άνθρωπο.

Η γνώση της βιολογίας τους και ο 
τρόπος με τον οποίο 

προκαλούν ασθένειες είναι 
απαραίτητες για την 

ανάπτυξη νέων ή 
καλύτερων 

εμβολίων, για το 
σχεδιασμό 
αντι-ιϊκών 

φαρμάκων και 
καλύτερων 

διαγνωστικών μεθόδων.

Επιπλέον, η μελέτη της επιδημιολογίας, της εξέλιξης και 
της οικολογίας, μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τα 
μοτίβα και μηχανισμούς διασποράς, δίνοντας τη 
δυνατότητα ανάπτυξης μεθόδων πρόληψης και ελέγχου 
ασθενειών.
Η SMV επιδιώκει να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ 
ερευνητικών ομάδων για βασικές, κλινικές και 
επιδημιολογικές μελέτες ιολογίας, και να συμβάλει στις 
προσπάθειες του μεξικανικού συστήματος δημόσιας 
υγείας να αντιδράσει πιο αποτελεσματικά σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ιούς.
Επιπλέον, η SMV επιδιώκει να επικοινωνήσει στο ευρύ 
κοινό σχετικά με ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν 
ιούς.

Αναζητήστε τις εκδόσεις και τα βίντεό μας!



Ο Παύλος είναι λυπημένος γιατί δεν μπορεί να φύγει 
από το σπίτι. Δεν μπορεί να δει τους 

φίλους του ή να πάει να επισκεφτεί τους 
παππούδες του. Όπως όλοι, πρέπει να 

περιμένει να περάσει η πανδημία του κορωνοϊού.
Τι είναι ο κορωνοϊός; Πώς μεταδίδεται; 

Πώς μπορούμε να φροντίσουμε τον 
εαυτό μας και τις οικογένειές μας;

ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΟΛΟΓΙΑΣ


