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وقتى هوا سرد مى شود، وقتى زمستان مى آيد، خيلى از آدم ها در 
و پنجره هاى خانه ها و كالس ها را مى بندند. بعضى ها هم كه سرما 
خورده اند، سرفه مى كنند. بعضى ها عطسه مى كنند و همه ما توى همان 
هوا نفس مى كشيم و خب، بعدش مى دانيد چى مى شود؟ اين جورى 
مى شود كه خيلى از ما بيمار مى شويم و سرما مى خوريم. بعد مثال توى 
يك كالس 10 نفر سرما مى خورند و نمى توانند بيايند مدرسه يا توى 

يك خانه مامان بيمار مى شود و بعد بابا و بعد ما و همين جورى صداى 
سرفه و عطسه است كه مى آيد اما مى تواند اين جورى هم نباشد و 
ما مراقب باشيم، مخصوصا اين روزها كه مى گويند آنفلوانزا آمده. 
يك بيمارى كه شبيه سرماخوردگى است اما سخت تر است و حال 
بعضى ها را خيلى بد مى كند و ممكن است بعضى ها به اين زودى ها 

خوب نشوند. اين مراقبت از خودمان و ديگران خيلى ساده است.

۱)  اول از همه اينكه دست هاى خود را خيلى 
خوب و زودبه زود با آب وصابون بشوييد.

خودتان  دست  توى  هيچ وقت  اينكه  دوم   (۲
عطسه و سرفه نكنيد و دستتان كه خيس شده 
را روى لباستان نكشيد و حتما دستمال كاغذى 
داشته باشيد و بعد از هر عطسه و سرفه، آن را 

در سطل زباله بيندازيد.

۳) انگشت هايتان را كه اين طرف و آن طرف 
زديد، مثال به ميز يا صندلى يا در يخچال زديد، 
شايد چون  نزنيد  خود  بينى  و  دهان  چشم،  به 

اين جاها ميكروب داشته باشند. چطور؟ خب، 
شايد يك نفر به جاى اينكه توى دستمال عطسه و 
سرفه كرده باشد، همين جور توى هوا ميكروب ها 
را ول كرده باشد و آنها خوشحال اين طرف و

آن  طرف نشسته باشند منتظر شما!

همه ما توى صورتمان به جز چشم، ابرو و دهان يك چيز ديگرى 
داريم كه ديده نمى شود. ما توى صورتمان يك T  مخفى داريم. 
بله، مثل همين T  كه داريد توى صورت باب اسفنجى مى بينيد!

اين T به ما مى گويد كه نبايد به چشم ها، بينى و دهان خودمان 
اين  چون  چرا؟  خورده ايم.  سرما  وقتى  مخصوصا  بزنيم؛  دست 
مى گويم!  راست  مى خنديد؟  چرا  دارند.  آب  ما  صورت  اعضاى 

چشم شما اشك دارد و خيس است، بينى  و دهانتان هم كه معلوم 
اسمش  (مى دانم  مى گويند  مخاط  آن  به  كه  آب  همين  و  است 
سخت است)، مى تواند جايى باشد كه ميكروب ها از راه آن وارد 

بدن ما مى شوند.
شكست  راحت  خيلى  مى توانند  بدجنس  ميكروب هاى  اين  اما 

بخورند، اگر شما هم مثل باب اسفنجى اين كارها را بكنيد.:

شماره پانصد وپنجاه وسه  شنبه پنج دى نودوچهار


