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 كورۇنا ۋىرۇسى دېگەن نېمە؟   .1
 

 

بۇ ئادەملەرنى ئاغرىتىپ قويىدىغان    

بىر خىل ۋىرۇس بولۇپ، ئەڭ باشتا 

خىتايدا بايقالغاندىن كېيىن ناھايىتى تېز 

دۇنيانىڭ ھەممە يېرىگە تارقالدى. 

كورۇنا ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇمالنغان 

ئادەملەرنىڭ بەزىلىرى ئېغىر ئاغرىپ 

دوختۇرالر داۋالىغاندىن كېيىن ساقايدى، 

بەزى ئاز ساندىكى كىشىلەر تۈگەپ كەتتى. لېكىن كۆپ ساندىكى كىشىلەر 

 ئۆزلىكىدىن ياخشى بولۇپ قالدى. 

 

 خەتەرلىك؟ قانچىلىككورۇنا ۋىرۇسى زادى  .2

 

كورۇنا ۋىرۇسى دېققەت قىلمىساق تېز    

تارقىلىدۇ ۋە بىزنى ئاغرىتىپ قويىدۇ. 

ياشانغانالر ۋە ئاغرىق ئادەملەر كورۇنا 

ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملىنىپ قالسا تېنى 

ئاجىز بولغانلىقى ئۈچۈن بەك قېينىلىپ 

كېتىشى مۇمكىن. ئەگەر بەك ئېغىر بولسا  

تۈگەپ كېتىدۇ. شۇڭا بۇ ۋىرۇس راستتىنال سەل خەتەرلىك. لېكىن دوختۇرالرنىڭ 

ىشىچە بالىالر ۋە ياش، ساغالم كىشىلەر بەك ئاغرىپ قالمايدىكەن. شۇڭا دېي

 بالىالر، بەك قورقۇپ كەتمەيلى. بوالمدۇ؟ 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2Fpremium-vector%2Fkids-disease-card-design-sick-children-attacked-by-microbes-cartoon-viruses-bad-microorganisms-children-disgusting-bacteria-diseased-kids_5484831.htm&psig=AOvVaw1OAXbtpmMzaW9JMKZvxQm_&ust=1584235488667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjMnqTnmOgCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsv%2Fsearch%2Fepidemic%2Bfatigue&psig=AOvVaw3agHjvb7T57awFVTHUlj_D&ust=1584235669932000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC8j__nmOgCFQAAAAAdAAAAABBW


 

 كورۇنا ۋىرۇسىنىڭ ئىپادىلىرى قانداق بولىدۇ؟  .3

 

 

باشتا زۇكام بولغاندەك بىئارام غان ئادەم كورۇنا ۋىرۇسى بىلەن ئاغرىپ قال   

ۆتەلسەك، قىزىتساق، گېلىمىز ئاغرىسا، يەنە نەپەس ئېلىشىمىز  ي. ئەگەر دۇبولى

 تەسلىشىپ كەتسە چوقۇم دوختۇرغا تېلىفۇن قىلىپ تەكشۈرتىشىمىز كېرەك.

 

 كورۇنا ۋېرۇسى قانداق يۇقىدۇ؟  .4
 

كورۇنا ۋىرۇسى ئاساسلىقى ئېغىزىمىزدىن چىققان    

ئۇششاق سۇيۇق تامچىالردىن يۇقىدۇ. يەنى بىر  

ئادەم چۈشكۈرسە ياكى يۆتەلسە ئاغزىدىن  كېسەل 

ياكى بۇرنىدىن سۇغا ئوخشاپ كېتىدىغان ئۇششاق ئۇششاق تۈكۈرۈك ياكى باشقا 

نەرسىلەر ئۇچۇپ چىقىپ، يېقىن تۇرغان باشقا ئادەملەرنىڭ ئاغزى، بۇرنى ياكى 

كۆزىدىن ئۇالرنىڭ بەدىنىگە كىرىۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئەتراپتىكى باشقا 

ەم بىلەن قول دۇقۇملىنىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا كېسەل ئائادەملەرمۇ ي

 -ئېلىشىپ كۆرۈشسەك، قۇچاقالشساق ياكى باشقا شەكىلدە بەدەنلىرىمىز بىر 

 بىرىگە تەگسىمۇ يۇقىدۇ، ياكى قولىمىز بىلەن ئۇالر تۇتقان يەرلەرنى تۇتساق

گە يۇقۇپ . مەسىلەن، ئۇالر تۇتقان ئىشىك تۇتقۇچىنى تۇتساق بىزيۇقۇپ قالىدۇ

 قېلىش مۇمكىن. 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblog.thetravelinsider.info%2F2020%2F02%2Fthe-covid-19-coronavirus-outbreak-should-you-be-worried.html&psig=AOvVaw3agHjvb7T57awFVTHUlj_D&ust=1584235669932000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC8j__nmOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fkids%2Bgerms&psig=AOvVaw0_MeEdO7FjLBvENjPY5oLx&ust=1584235374070000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDovfPmmOgCFQAAAAAdAAAAABAE
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بىرىمىزگە يېقىن تۇرىدىغانلىقىمىز  -كورۇنا ۋىرۇسى ئادەم جىق يەرلەردە بىر    

ئۈچۈن ئاسان تارقىلىدۇ. ئادەتتە بىر مەكتەپتە نەچچە يۈز ئوقۇغۇچى ئوقۇيدۇ. 

بىرىگە يېقىن ئولتۇرىدۇ. تەنەپپۇس   -سىنىپتا بىر  ئوقۇغۇچىالر دەرس سائىتىدە  

بولغاندىمۇ مەكتەپ قورۇسىدا دائىم يېقىن ئارىلىقتا تۇرۇپ ئوينايدۇ. شۇڭا 

ەرنى ۋە باشقا ئادەم جىق يۇقۇملىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن مەكتەپل

 تاقايدۇ.  يەرلەرنىڭ ھەممىنى

 

 ؟دى يەنە قاچان مەكتەپكە بارىمىزمەئ .6

 

نورۋېگىيەدە ئالدى بىلەن ئىككى ھەپتە تاقاشنى ئۇقتۇردى. لېكىن ئىككى     

قانداق بولىدۇ، ئۇنى ھازىر بىلمەيمىز. ھەر قايسى ئەھۋال ھەپتىدىن كېيىن 

 دۆلەت ۋە رايۇنالر شۇ يەردىكى يۇقۇمنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەيدۇ. 

 

تېشىغا  مەكتەپ تاقاق چاغدا  .7

بىلەن  دوستلىرىم چىقسام، 

 ئۇچراشسام بوالمدۇ؟ 

 

 ەبالىالر ئۆيدە تۇرىۋاتقان مەزگىلد   

تېشىغا چىقىپ ئوينىسا بولىدۇ. لېكىن 

مۇھىم قائىدىلەرنى چوقۇم ئەستە تۇتىشى كېرەك. مەسىلەن: قول ئېلىشىپ 

، باشقىالرغا بىر مېتىردىنمۇ بەك يېقىن چاقالشماسلىقۇكۆرۈشمەسلىك، ق

تۇرماسلىق. لېكىن دوستلىرىمىز بىلەن ئۇچرىشىپ بىللە ئوينىساق خۇشال بولۇپ 

م ئىشالرنى ئاسانال ئۇنتۇپ قېلىشىمىز مۇمكىن. شۇڭا كېتىپ يۇقىرىقى مۇھى

بولسا دوستلىرىمىز بەك ئۇچراشمىغىنىمىز ئەڭ ياخشى. ياكى بولمىسا يىراق، 

يىراق تۇرۇپ ئوينايدىغان ئويۇنالرنى ئوينىساق بولىدۇ. شۇنداق بولغاندا  

 بىرىگە تەگمەيدۇ.  -بەدەنلىرىمىز بىر 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Fcolorful-happy-group-cartoon-children-vector-13627275&psig=AOvVaw04X6EASEFyIhCy_kYld-tH&ust=1584236369438000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjDgsjqmOgCFQAAAAAdAAAAABAP


 بىرىمىزنىڭ ئۆيىگە بارساق بوالمدۇ؟  -دوستالر ئارا بىر  .8

 

قائىدە بويىچە بولىدۇ. لېكىن بەك دېققەت قىلىشىمىز كېرەك. مەسىلەن:    

ئۆيدىكى ئادەم سانى جىق بولۇپ كەتمەسلىكى كېرەك. ئاندىن يەنە قول ئېلىشىپ 

كۆرۈشمەسلىك، قۇچاقالشماسلىق، يىراق تۇرۇش قاتارلىق ئىشالر بار. ئەگەر 

مىساق دوستىمىزنىڭ ئۆيىگە بارماي ئۆيدە ئوينىساق ئەڭ بىخەتەر بۇالرنى قىالل

 بولىدۇ.  

  

ئىشالرنى قىلسام ئۆيدە ئولتۇرسام چوقۇم زېرىكىپ كېتىمەن. قانداق  .9

 ؟بوالر

 

رىيالالرنى ېمەكتەپلەر تاقالغان بولسىمۇ ھەر كۈنى كىتابلىرىمىزنى ۋە باشقا مات

ئۇندىن باشقا يەنە نېمە قىلىمىز؟ تېلىۋېزۇر .  قىلىمىز  دەرسلىرىمىزنى داۋام  پئوقۇ

كۆرىمىز، ھېكايە كىتاب ئوقۇيمىز، رەسىم سىزىمىز، ئويۇنچۇقلىرىمىزنى ئوينايمىز، 

  ھەر كۈنى ئاپىمىز بىلەن بىللە تاماق ئېتىشمۇ بەك كۆڭۈللۈك! ئاندىن چوقۇم

 تېشىغا چىقىپ ئازراق ئويناپ ھەرىكەت قىلىشىمىز ۋە ساپ ھاۋادىن قانغۇدەك

نەپەس ئېلىشىمىز بەك مۇھىم. ئاندىن ئاپىمىز، دادىمىز ئەمدى بىكار. ئۇالر 

 بىلەن جىق ئوينايمىز.  

 

 

 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fclipart-library.com%2Fclipart%2FrcLo54xRi.htm&psig=AOvVaw0xD3ky-8G0faw49uRtGJCE&ust=1584236718216000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDxz_DrmOgCFQAAAAAdAAAAABAD
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. سىرتقا چىقىپ ئۆيگە كىرگەندە، باشقىالر بىلەن قول يۇيۇشپات  -پات  •

يېگەندە، يەنە ئەگەر   ئۇچراشقاندىن كېيىن، ھاجەتخانىغا كىرگەندە، بىر نەرسە

قولىمىزدا بۇرنىمىزنى تۇتۇپ تۇرۇپ چۈشكۈرگەن بولساق قولىمىزنى چوقۇم 

ئىسسىق سۇدا سوپۇنداپ يۇيىشىمىز كېرەك. ئەگەر سۇ ۋە سوپۇن يوق يەردە 

بولۇپ قالساق چوقۇم دېزىنفېكسىيە سۈيى بىلەن قولىمىزنى پاكىزلىشىمىز  

 كېرەك. 

جەينىكىمىز بار   .ۋە يۆتەلمەسلىك  چۈشكۈرمەسلىكباشقىالرغا قاراپ تۇرۇپ   •

بۇلۇڭ بىلەن بۇرنىمىزنى توسۇپ تۇرۇپ چۈشكۈرىشىمىز ياكى يۆتىلىشىمىز  

بۇرنىمىزدىن ئۇچۇپ چىققان نەرسىلەر  ،كېرەك. بولمىسا ئاغزىمىزدىن

ئەتراپىمىزدىكى ئادەملەرگە يېتىپ بارىدۇ. ئەگەر قولىمىزنىڭ ئالقىنىغا  

قالغان بولساق دەرھال قولىمىزنى يۇيىۋەتسەكال  چۈشكۈرۈپ، يۆتىلىپ 

بولىدۇ. قولىمىزدا قەغەز بولسا شۇنىڭغا چۈشكۈرۈپ ياكى يۆتىلىپ، ئاندىن 

 تاشلىۋەتسىڭىز بولىدۇ.  ئەخلەت ساندۇقىغا قەغەزنى 

 ئادەم كۆپ يەرلەرگە بارماسلىق. پويىز، ئاپتوبۇس، تىرامۋايالرغا چىقماسلىق.  •

ۇش. باشقىالر بىلەن ئۇچراشقاندا چوقۇم ركەتكۈچە ئۆيدە تۇخەتەر ئۆتۈپ 

 ئاز بولغاندا بىر مېتىر ئارىلىق ساقالش.
 

 

 

https://www.google.no/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fuk-51506729&psig=AOvVaw1FV9KwaMKyq3BO-KYYT8sW&ust=1584237081234000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiyn5_tmOgCFQAAAAAdAAAAABAD

