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إيف. الزوج الحذر الذي يواجه زوجته هنيسا في
فرض تدابير وقائية  في المنزل. منذ البيان األول حول تطبيق
اإلجراءات االحترازية، قام إيف بالتطبيق في  حياته اليومية

من خالل سلوكه. هنيسا، ساذجة ومتأثرة بما ينشر على شبكات
التواصل االجتماعي  من معلومات كاذبة  . ما يؤثر تدريجيا
على رأيها لسوء الحظ، وينتهي بها األمر بظهور أعراض
مشبوهة. تنخرط في العالج أمالً في إيقاف السعال والحمى
حتى اليوم الذي يجبرها زوجها على الذهاب إلى المستشفى

صور متحركة تتناول كيفية الوقاية من فيروس كرونا ، إعداد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تشاد
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!

لقد فات األوان، سأضطر
إلى العودة لمنزلي !

حسنية في المنزل مع إحدى  صديقاتها أنهم يشاهدون 
فيديو معا على الهاتف بينما تقوم صديقتها بضفر شعرها

هههههه ! أنظري ! الناس الينقصهم
الخيال   من أجل إضحاكنا  !

هههههههه ههههههههه
هوووووو هوووووووو

كيف الحال؟ ما هذا الجديد ؟  تعطس في منديل وتسعل
اآلن في مرفقك؟ ال تقل لي أنت ما زلت تقلد اآلخرين؟

كيف الحال؟ ما هذا الجديد ؟  تعطس في منديل وتسعل
 اآلن في مرفقك؟ ال تقولي لي أنت ما زلتي تقلدي اآلخرين؟

 تفاجئت ألنك عادة ما تسعل في يدك .

أنا أيضا علي أن أعد وجبة العشاء،
 شكرا على هذه الضفائر الجميلة! بدون

شك سأكون أجمل مدعوة في حفل فلمته !
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حواء ! إذا أنهيتي من
الضفائر ، يمكنك الرجوع

فورا إلى منزلكم .

ولكن ماذا يحدث ؟؟؟ لماذا أنت في هذه الحالة 

ولكن ...هل هناك
استعداد للحرب أم ماذا؟

هل بسبب هذا الفيروس.
COVID-19 ، قاموا بإغالق

كل شيء ؟ هذا يعني أن
مناسبة فلمته لن تقام بعد ذلك .

ما تسمونه “ هذا الفيروس“  لقد قتل بالفعل....
آالف األشخاص في الصين وفرنسا وإيطاليا

 ناهيك عن المرضى في العناية المركزة.

هذه هي اإلجراءات الجديدة التي
اتخذتها السلطات منذ تأكيد الحالة األولى
لفيروس كورونا المستجد في المنطقة. 

أنت ال تسمع األخبار! المطار مغلق ، الحدود مغلقة ،
 المساجد ، الكنائس ، المدارس ، المطاعم  وحتى
الحانات مغلقة !  وحظر التجوال ساري المفعول .
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متجرنا مغلق
بسبب فيروس

كورونا

من فضلك ال تجادل.ال يوجد سبب للخوف.ال يقتل
 فيروس كرونا السود. باإلضافة إلى ذلك ال يقاوم الحرارة.

من أين لك هذه المعلومات؟

أحد أقربائي هو من أخبرني .
شخص جاد ، أنظر هذه الرسالة منتشرة
في كل مكان على الفيسبوك والواتساب !

في الوقت الحالي
يجب عليّ أن أذهب إلى منزل جارتي
لشراء الملح ، إلى جانب ذلك التفكير
في تجديد إمداداتنا الغذائية والصحية .

في األيام األخيرة تتزايد الرسائل الكاذبة على
 االنترنت ومع أنها كاذبة ، يتم تداولها  بسرعة كبيرة             

في وقت الحق في منزل الجيران هناك إعالن
فيه إغالق المتجر.

صباح الخير ! أرى
متجركم مغلق بسبب

فيروس كرونا !

صباح الخير!

لهذا يجب أن تكون حذرا للغاية ،و أن نثق
 . ببلدنا وشركائنا وأن ننظر باألحرى   لتعليمات

السلطات واألخصائيين في مجال الصحة

ومن جانبي أقوم بوضع
إناء لغسل اليدين .
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تفضلي !

شكرا !

نعم !

ابنة جارتنا فضولية للغاية  أرادت أن تعرف كيف
ينتقل الفيروس ! لكنها كانت بعيدة بشكل واضح.

  أفهم موقفها . الصحة ال تقدر بثمن . علينا جميعا
حماية أنفسنا ومن حولنا . موقفها مسؤول ومبرر.

نعم !

نعم وكيف تحصل
على فيروس كرونا ؟

فيروس كرونا ينتقل بواسطة
 قطرات ، أو عندما يعطس

شخص ما أو يسعل .

هذا يعني أنك
تكون على مسافة
مترين على األقل !

تماما

كما يجب أن يوضع في
االعتبار أن األشخاص

عديمي األعراض
يمكن أن ينقلوا المرض .

هل لديكم ملح ؟ أريد
ب 100 فرنك .

في المساء أثناء وجبة العشاء. 
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و!  وماذا نفعل اآلن ؟ ماذا
تقول السلطات عن هذا؟

ثم  رمي المنديل مجرد استخدامه
في سلة األوساخ . أخيرا وعند الشعور
بسعال أو حمى عليك أن ترى الطبيب .

على سبيل المثال ، هنا في
تشاد ، في البداية 15 حالة ، قبل أسبوع 22 حالة

، واليوم 40 حالة ، فكم سيكون عدد الحاالت
التي سنحسبها في غضون أيام قليلة ؟ هل ترى ؟

ماهي اإلجراءات
الوقائية يا أبي؟

دعونا نبقى في المنزل ونطبق
هذه هي التعليمات التي يجب أنالتدابير الوقائية والصحية . 

نتخذها لحماية أنفسنا من المرض .

لذلك يجب علينا غسل أيدينا بشكل متكرر،
بالصابون لمدة 30 ثانية على األقل أثناء الفرك جيدًا
 وتجنب لمس وجهنا وأنفنا وفمنا وعيوننا والسعال

في الكوع وتغطية أنفنا بمنديل عندما العطس.
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في وقت الحق تكلمت هنيسا
مع صديقتها فلمته على الهاتف . نعم ، ومن المهم تعلمها ألنها

ضرورية لبقائنا وبقاء المجتمع!
صباح الخير فلمته ! نعم أنا هنيسا 

هذا الكثير من
الدروس لتعلمها !

فهمت ! بما أن لديك أطفال في المنزل
ال تتركيهم يخرجون ، واهتمي بنظافتهم

. ومن جانبي أنا متحذرة  للغاية !

كيف حالك ، آمل أن تكون بخير مع عائلتك ؟

الحمد لله ، مع قرارات الوقاية غيرنا عاداتنا، 
  من اآلن فصاعدا البد لي من البقاء في بيتي ...

لم  أعرف أنك على دراية بالتدابير
الوقائية . أخبرت زوجي باألمس أنني وجدت

ذلك في شبكات التواصل االجتماعي .

حذاري ! حذاري ! قبل
كل شيئ ال تثق بمعلومات كاذبة . اتبع
تعليمات ونصائح السلطات واألطباء .
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كما تعلم ، زوجي ما زال في
الحجر الصحي منذ وصوله ،

واآلن تم تشخيصه بشكل إيجابي
من فحص فيروس كرونا .

آه ، جيد ؟؟؟ لكنه...
 حسنا ، وأنت كيف

الحال  ؟ هل لديك أخبار؟

كان يعاني من ارتفاع
في درجة الحرارة وإرهاق

وسعال جاف ، لكنه اآلن أفضل .

ال داعي للخوف . قال إيف أنه
أكثر خطورة عندما نكون قلقين . 

فهمت ، في الواقع اتصلت بك ألخبرك
عن تأسفي لعدم حضور اآلزومة

تعمل الحكومة والسلطات الصحية
باستمرار مع الشركاء المانحين في تنفيذ

الحلول المناسبة للحد من االنتشار ..

 تم تأجيلها ، آسف لعدم إبالغكم ،
  علينا أن نفكر في الحياة قبل اآلزومة .
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بعد إنهاء المكالمة ، هنيسا ما زالت متأملة .

قصة الفيروس تزداد خطورة ! غيرت
حواء سلوكها ، وهذه حالة إيف ، و
فلمته ملكة الفتيات تأجل مناسبتها ...

كن شجاعا ، وسوف
يمر ، نحن معا ! 

اذهب واهتم بنفسك
ونراك  قريبا !

اآلن  تتحدث وحدك ؟

لقد أخفتني !

ال فائدة من الخوف في الوقت الحالي ،
  دعونا نكون حذرين وبعيدين النظر

ال أنا أفكر . هذا الوضع المتغير بسرعة
يقلقني ! هل تدرك ؟ هل أخبرت بأن زوج فلمته
الرجل الغني واإلفريقي أصيب بهذا المرض .

ريشارد ؟ تعاقد عليه ؟ 
 أرأيت  ؟ أنت الذي تصدق األكاذيب
على شبكات التواصل االجتماعية !



9

بعد بضعة أيام ، يساعد إيف اإلبن الصغير في غسل يديه .

أنظر ! فرك يديك لفترة من الوقت ، ثم شطفها
لمدة عشرين ثانية ، وكرر للمر الثانية ، دون عجالة

هذا مهم ألنه يمكن التعرض للفيروس
بسهولة عن طريق لمس األشياء الملوثة
مثل الهاتف ، التغيير أو جرس الباب !

تنام منذ الصباح
في غرفتها

أبي إنها مريضة وتسعل كثيرا   ...

ماذا ؟؟؟

هنيسا استيقظ !  منذ متى وأنت تسعل ،
ونحن ال نعرف أبدا ، قوم بتغطية فمك بمنديل ،

 وإال تخاطر بتلويث بيتك اذا لديك كرونا !

لقد كان لي يومين
ال أخشى إال  من ...

فابريس أين ذهبت أمك ؟ لم
أرها منذ عودتي من الصيدلية .

يجد هنيسا مستلقية . محمومة ، تسعل باستمرار . ومن 
حولها الليمون والزنجبيل والصبار ...

!
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أجل ؟ هذه هي مكونات
عالج معجزة وجدتها على االنترنت .

لكن من قال لك أنك مصاب بالفيروس ؟أردت فقط أن أعالج نفسي من فيروس كرونا 
 انتظر ، اتصل بالرقم 1313 إليجاد حل .

جدي ! قلت لك ال تثق
بالمعلومات الكاذبة
المتداولة هناك !

يخاف من من ؟ ماذا ؟
وماذا تفعل بكل هذه الجذور ...

أنت أيضا !
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بمجرد وصول سيارة اإلسعاف ، يقفل إيف
الباب ويترك النوافذ مفتوحة لتهوية المنزل .

 تشتكي زوجتك من اإلنفلونزا .
 نتيجة اختبار كرونا سلبية . .

اه ه ه 

في وقت الحق في المستشفى ...

نعم حالة شبيهة بأعراض فيروس
كارونا . أحسنت في مجيئك هنا في

وقت مبكر، ومع ذلك ال يوجد سبب للقلق .

في رأيي ، تفاقم  مرضها بسبب القلق. تسأل
مرارا وتكرارا عما إذا كانت ستشفى من الفيروس .

هذا صحيح . أنا ال أشك !

في وقت الحق في المستشفى ...
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لذا فإن الوقاية خير من العالج ،
خاصة وأننا لم نحصل بعد على عالج
فعال . أتمنى لزوجتك الشفاء العاجل .

وحول القناع أحسنت استخدامه ! لكن
ليكون فعال اجعله سلسا من األمام ، اختر قماشا
قطنيا ، ضع 3 طبقات من القماش ، ثم اغسله
قبل االستخدام وبعده ، اعتن بنفسك وداعا !

عاد الزوجان أخير إلى المنزل ولم  شمل العائلة .
إيف ، هل يمكنك غسل يديك ؟ تذكر أنت أنك

دفعت باب المنزل للتو . ولمعلوماتك ، من اآلن فصاعدا ،
 كلمة  واحدة  فقط : قم بتطبيق التدابير الوقائية بدقة .

أحلم !

إلى اللقاء دكتور وشكرا ! 
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في حالة الطوارئ ، اتصل برقم 1313.
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