نام :نگين

به نام خدا

نام خانوادگي :عليخاني
ﺳن٢٧ :

تحصيﻼت :دانش آموخته رشته ﺟامﻌه شناﺳي
من يك كوويد  ١٩و از خانواده ويروس كرونا هستم مرا در آزمايشگاه درست كردند كه كم كم با يك حيوان وحشي به نام خفاش
دوست شدم و به بدن او چسبيدم و هرجا كه ميرفت من نيز همراه او بودم او حتي وقتي روي شاخ و برگ درختان مي نشست من

هم خود را به سطح آن درخت مي چسباندم و وقتي كه حيوان ديگري روي آن شاخه مي نشست تا از حشرات تغذيه كند فورا وارد

بدن آن ها مي شدم ،يكي از اين حيوانات كه من در بدنش جا خوش كرده بودم وارد بازار شد و انسان ها با خريد آن مرا وارد بدن

خود كردند .من آن قدر سنگين و تپلي هستم كه نمي توانم در هوا بمانم ،مﺤﻞ زندگي من ريه ها هستند و تاج هايي روي بدنم دارم

كه با ان ها مي توانم به هر گيرنده اي متصﻞ شوم و با يكي از گيرنده هاي سلول جفت مي شوم ،به مدت دو تا چهارده روز به ﺻورت
ناشناس به هرجا كه دوس داشتم مي روم و بعد از اينكه سلول ها مرا شناختند جنگ سختي بين ما رخ مي دهد و نهايتا من پيروز

ميدان شده و وارد كيسه هاي هوايي مي شوم و اجازه نمي دهم كه اكسيژن وارد خون شود ،با اين كار تب و سرفه در انسانها بروز

مي كند و سلول هاي دفاعي بدن را از كار مي اندازم ،حتي گاهي وارد كليه ها شده و در عملكرد آن ها اختﻼل ايجاد مي كنم من

آنقدر قوي هستم كه مي توانم وقتي يكي از انسان ها را آلوده كردم او نيز به  ١١نفر ديگر هم منتقﻞ كند .پس اگر ميخواهيد كه با

من مواجه نشويد؛ بايد به طور مرتب دست هايتان را با آب و ﺻابون بشوييد و از دست دادن و روبوسي كردن بپرهيزيد ماسك را هم
فراموش نكنيد.

