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صحتمند بمانید
STAY HEALTHY



پیشگفتار
همه گیری بیماری کرونا )کووید 19( همه دنیا را متأثر ساخته است؛ میلیون ها انسان جان خود را از دست داده اند و 

میلیون های دیگر بیمار شده اند و برای مدت ها با این بیماری دست و پنجه نرم کرده اند. این در حالی است که صدها میلیون 
نفر در سراسر جهان با کمبود غذا، بیکاری و کاهش درآمد ناشی از این همه گیری مواجه اند. 

با این حال، خبر خوش این است که با مراقبت و پیروی کردن از توصیه های این کتاب راهنما می توانید سیستم ایمنی بدن 
خود را تقویت کنید، مقاومت خود را افزایش داده و میزان گسترش این ویروس را تا زمانی که همگان به واکسین این ویروس 

دسترسی پیدا کنند، کاهش دهید.

 توصیه های مربوط به صحت، حفظ الصحه و حفظ فاصلۀ اجتماعی که در این کتاب راهنما ارائه شده است همچنین میزان 
گسترش دیگر بیماری های ساری و نیز بیماری های ناشی از آب و غذا را کاهش می دهد. به طور مثال، آنگونه که سازمان صحی 

جهان گزارش داده بود )2014(، اسهال به تنهایی هر ساله باعث مرگ 48000 کودک در افغانستان می شود.

 غذای صحی و حفظ الصحه در آموزه های اسالمی از مفاهیم با اهمیتی بوده و در قرآن و احادیث بر آن تأکید شده است؛ 
بنابراین همۀ شما را تشویق می کنیم که آگاه و محتاط باشید و با مصرف غذاهای مغذی و رعایت درست صحت و حفظ الصحه 

حتی پس از پایان یافتن همه گیری ویروس کرونا، از خودتان و عزیزان تان محافظت کنید. 

مصئون و صحتمند بمانید.

تاریه مگنوسن واتردال 
)NAC( رئیس کمیتۀ ناروی برای افغانستان

 Preface

 The COVID-19 pandemic has impacted the entire world, millions of people have died and

 millions more have fallen ill and struggle to recover. While hundreds of millions throughout

 the world are suffering from food shortages, unemployment, and income poverty because of
the pandemic. 

 However, the good news is that by being careful and following the advice in this booklet
 you can strengthen your immune system, build resilience, and reduce the spread of the virus
 until everyone has access to the vaccine.

 The hygiene, health, and social distancing advice we present in this booklet will also reduce
 the spread of other communicable deceases and reduce the risks of food- and waterborne
 diseases, as diarrhea alone kills more than 48,000 children every year in Afghanistan (WHO,
 2014).

 Healthy food and hygiene are important concepts in Islamic teachings and promoted
 throughout the Quran and Hadiths. We therefore encourage all of you to be wise and
 cautious, and continue to protect yourselves and your loved ones by eating nutritious food,
and practicing good health and hygiene, even long after the pandemic is over.

 

Stay safe and healthy,

 

Terje Magnussønn Watterdal

Country Director
Norwegian Afghanistan Committee (NAC)
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چرا سالمتی مهم است؟
متامی بخش های زندگی ما به سالمت مان بستگی دارد. هنگامی که صحتمند باشیم، می توانیم 

به خوبی زندگی کنیم. بدون داشنت صحت، حامیت کردن از خانواده مان هنگام گرفتاری یا 
مراقبت از فرزندامنان می تواند دشوار شود. اگر حاملان خوب نباشد، در وظیفۀ خود عملکرد 

خوبی نخواهیم داشت و کارآمد نخواهیم بود و از زندگی ما لذت نخواهیم برد. همچنین 
بدون داشنت صحت خوب، یادگیری و رشد برایام دشوار می شود. هنگامی که سامل نیستیم، 
به جای برونگرا بودن، بیشرت متایل به گوشه گیری خواهیم شد و کمرت خواهیم توانست به 

دیگران کمک و از آنان حامیت کنیم.

Why is health important?

Every part of our life relies on having a good health. When we have 
good health, we can live our lives well. Without having good health, 
it can be difficult for us to support our families, when they need our 
help, or be able to parent our children. If we are not feeling good, 
we cannot perform well in our work, be productive, nor enjoy our 
lives. Also, without good health, we will struggle to learn and grow. 
When we are not healthy, we tend to look inwards rather than 
outwards, which means we are less likely to be able to help and 
support others.
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چگونه می توانیم صحتمند مبانیم؟
عوامل زیادی در سامل بودن نقش دارد. صحت خوب، خطر ابتالی شام را به بیامری ها کاهش 

می دهد. در اینجا شام دو عامل مهمی را فرا خواهید گرفت که در حفظ سالمت خودتان و 
خانواده تان نقش دارد.

الف( حفظ الصحه: بر بنیاد سازمان صحی جهان، حفظ الصحه به رشایط و رفتارهایی گفته 
می شود که به ما در حفظ سالمت و جلوگیری از گسرتش بیامری ها کمک می کند. فعالیت های 

مناسب حفظ الصحۀ شخصی و محیطی برای ترویج سالمتی در خانواده ها و محالت ما رضوری 
است. بنابراین برای سامل بودن و بیامر نشدن، باید به حفظ الصحۀ شخصی و پاکی محیط 

خود توجه کنیم.

How can we be healthy?

 A lot of factors play a role in staying healthy. In turn, good health
 can decrease your risk of developing diseases. Here you would
 learn about two important factors to maintain your and your
family’s health:
A) Hygiene: According to the WHO, hygiene refers to the conditions 
and practices that help us maintain health and prevent the 
spread of diseases. Good personal and environmental hygiene 
practices are essential to promoting good health in our families 
and communities. So, to be healthy and not get sick we need 
to pay attention to our personal hygiene and cleanness of our 
environment.
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در سطح شخصی، باید عادات خود را بهبود بخشیم مانند:
شسنت دست ها: شسنت درست دست ها مؤثرترین راه پیشگیری از گسرتش بکرتی ها و  •

ویروس هایی است که منجر به بیامری ها از جمله اسهال و عفونت های ویروسی مانند  
ویروس کرونا می شود. پیش از خوردن یا آماده کردن غذا، پس از تشناب رفنت، پس از ترک 
کردن یک مکان عمومی، پس از تبدیل کردن پمپر طفل، پس از مراقبت از شخص بیامر یا 

پس از ملس کردن حیوانات، باید دستان خود را به طور کامل و درست بشوییم.
حامم کردن و شسنت لباس ها بخشی از حفظ الصحه است؛ به این معناست که دست کم  •

دوبار بدن و موی خود را در هر هفته بشوییم و لباس هایی را که می پوشیم و لحاف های 
خواب خود را بشوییم و آن ها را در برابر آفتاب قرار دهیم. )قرار دادن لباس ها، لحاف ها 

و ظروف شسته شده در برابر آفتاب به از بین رفنت بکرتی ها و ویروس ها کمک می کند.(
On a personal level we need to improve our habits, such as: 

• Washing hands: proper hand washing is the most effective way 
of preventing the spread of bacteria and viruses which can cause 
illnesses including diarrhea and viral infections like Coronavirus. 
Your hands need to be washed properly before eating or 
preparing food, after using the toilet, after leaving a public place, 
after changing a diaper, after caring for someone sick, or after 
touching animals.

• Bathing and laundering are part of personal hygiene. This means 
washing your body and hair at least twice a week and laundering 
the clothes that you wear and bedding you use, exposing your 
sheets and blankets and washed clothes to the sun (exposing 
sheets, washed clothes and dishes to the sun will help to kill 
bacteria and viruses).
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رفنت به تشناب های پاک و پاک نگاه داشنت دستشوی ها؛ •
گرفنت ناخن و پاک نگاه داشنت آن؛ •
مراقبت از دندان ها و برس کردن آن ها صبح هنگام و پیش از خواب. بهداشت دندان برای  •

داشنت دندان های سفید و قوی و سامل بودن اهمیت زیادی دارد؛
انداخنت آب دهان و عطسه کردن در دستشوی ها و نه در مکان های عمومی، از گسرتش  •

بیامری ها جلوگیری می کند.
 

• Going to the toilet in clean places and keeping your washrooms                     
clean;

• Clipping your nails and keeping them clean;
• Taking care of your teeth means brushing your teeth in the 

mornings and before sleeping. Mouth hygiene is very important 
for having strong, white teeth and being healthy overall;

• Spitting and sneezing in washrooms and not in public places will 
help to prevent the spread of disease.



910

برای داشنت حفظ الصحۀ خانگی و محیطی، مهم است که: 
پیش از غذا پخنت و پس از پاک کاری و ملس کردن سطوح و اشیای ناپاک، دستان خود را  •

بشویید؛
صبح هنگام با طلوع آفتاب، کلکین های اتاق خود را برای دو ساعت باز کنید تا هوای تازه  •

و نور خورشید وارد اتاق های شام شود؛
غذاها را در جایی پاک و مصئون نگهداری کنید؛ •
زباله های ارگانیک )مانند استخوان ها، سبزیجات و غیره( را به شیوۀ درستی دور نگهداشته  •

و حیوانات خانگی و حرشات از محل نگهداری غذا به دور باشند؛
آب پاک بخش مهمی از نظافت شخصی و خانگی به شامر می آید. لطفا از آب پاک  •

آشامیدنی برای خوردن و پخنت غذا استفاده کنید. آب ذخیره شده باید پوشانده شود تا از 
گرد و خاک و حرشات در امان باشد؛

نظافت محلی شامل دور انداخنت مصئون فضوالت انسانی و نیز دور انداخنت مصئون  •
زباله های خانه در مکانی امن است که باعث آزار مردم محل نشود. این کار از بیامری هایی 

که از طریق حرشات منتقل می شود، جلوگیری می کند.

For domestic and environmental hygiene it is important to:

• Wash your hands before cooking and after cleaning or touching  
dirty surfaces or things;

• In the mornings let the sun and fresh air into your rooms, open 
your windows for two hours to refresh air;

• Store food in a clean and safe place;

• Properly dispose of organic waste and keep pets and insects 
away from areas where you store food;

• Clean water is an important aspect of personal and home 
hygiene, please drink and cook with clean water. Stored water 
needs to be covered to be safe from dust and insects; 

• Community hygiene includes safe disposal of human waste, and 
garbage in safe areas that will not harm people. This will also 
help prevent diseases caused by flies.
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ب( غذا و تغذیه
برای سامل بودن، خوردن غذای پاک و مغذی اهمیت دارد.

غذا یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است که انرژی الزم برای فعالیت و حرکت بدن را 
فراهم می کند و ویتامین ها و مواد معدنی غذاها به رشد ما و تقویت سیستم ایمنی بدن کمک 

می کند.

B) Food and Nutrition

 To have good health, it is also important to have clean and

nutritious food.

 Food is one of our most basic needs as human beings, providing a
 source of energy that helps our bodies function and move, and the
 vitamins and minerals in food will help us grow and strengthen our

immune systems.

برای داشنت زندگی سامل و فعالیت خوب در زندگی روزانه، باید غذاهای خوب، پاک و مغذی 
مرصف کنیم تا نیازهای بدن برآورده شود. محیط طبیعی ما رسشار از مواد غذایی مغذی است 
که دارای ویتامین، مواد معدنی، پروتین، امینو اسید و دیگر مواد رضوری می باشد. می توانیم 
این گونه مواد غذایی را از راه کشت نباتات و درختانی که در محل ما در دسرتس است، تولید 

و نگهداری کنیم.
برای برآورده کردن نیازهای بدن، الزم نیست که تنها گوشت و غذاهای قیمتی مرصف کنیم 
بلکه می توانیم از انواع گوناگونی از غذاهای گیاهی که در محیط اطراف مان یافت می شود، 

استفاده کنیم. سبزیجات و غله جات منابع مهمی از بسیاری از مواد مغذی به شامر می آیند؛ 
برای مثال، حبوبات منبع خوبی از پروتین هستند که می توانیم از آن به جای گوشت استفاده 

کنیم. همچنین سبزیجات منبع خوبی از ویتامین ها هستند.

 To have a healthy life and perform well in our daily lives, we need
 to eat good, clean and nutritious food to meet our bodies’ needs.
 Our natural environment is full of nutritious food that contains

                     vitamins, minerals, proteins, amino acids and other essentials.

 We can produce and sustain these foods through planting the

plants and trees that are available in our communities.
 To fulfill our bodies’ needs, we do not only need to eat meat and
 expensive food, but we can use a variety of plant-based foods
 that can be found in our surroundings. Vegetables and grains
 are important sources of many nutrients; for instance, beans are
 a good source of protein that we can use instead of meat, and

vegetables are good sources of vitamins.
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تا زمانی که زمین، آب و نور خورشید در دسرتس است، می توانیم در محل خودمان مواد 
غذایی تولید کنیم. کشت نهال و سبزیجات یک راه عالی جهت تأمین غذا برای محالت ماست. 
این کار کمک می کند که محیط خود را پاک تر نگاه داریم و نیز اکسیجن مورد نیاز برای تنفس 

را فراهم می سازد. باید دربارۀ طبیعت اطراف خود بیاموزیم و با آن آشنا شویم و به دنبال 
شیوه هایی از کشت مواد غذایی باشیم که سازگار با محیط زیست است.

مواشی و مرغداری نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی محالت ما ایفا می کند. حیوانات و 
زنبورها از نباتات از جمله علف ها و گل های وحشی و دیگر چیزهایی که منی خوریم، تغذیه 

می کنند و در عوض، به ما تخم، شیر، گوشت، عسل، پشم و دیگر چیزها می دهند.

As long as we have land, water and sun, we are able to produce 
food in our own communities. Planting saplings and vegetables are 
a great way of providing food to our communities. This will also 
help our environment to be cleaner and produce fresh oxygen for 
us to breathe. We need to learn and understand about the nature 
around us and seek sustainable methods of growing food.
Livestock and poultry play an important role in maintaining food 
security in our communities. Animals and honeybees eat plants, 
including wild grasses and flowers and other materials that we do 
not eat, and in return, they give us eggs, milk, meat, honey, wool, 
and other items.

14

کشت سامرق شیوۀ دیگری برای تولید مواد غذایی در خانه هایامن است که نه کار دشواری 
است و نه هم پر هزینه.

ما نه تنها می توانیم این مواد غذایی را برای استفادۀ خود تولید کنیم، بلکه می توانیم آن ها را 
بفروشیم و به دیگر محالت و مناطق صادر کنیم و در عوض انواع دیگری از مواد غذایی را از 

آنجا وارد کنیم.
نکته: میوه ها و سبزیجات را با منک یا دیگر مواد ضدعفونی کننده بشویید و همچنین 

ظرف ها را هم بشویید و آن ها را در برابر آفتاب قرار دهید.

 Mushroom cultivation is another way of producing food in our own
homes and is not difficult, or expensive to do.

 Not only can we produce these foods for our own use, but we can
 also sell and export them to other communities, and in return,
import different types of foods from them.

 Note: Wash fruits and vegetables with salt or any other thing that
can disinfect them and wash dishes and expose them to the sun.
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ویروس کرونا )کووید 19(
همۀ ما دربارۀ بیامری جدیدی که نامش کووید 19 و یا کرونا است، مطالبی شنیده ایم. همچنین 

می دانیم که این ویروس باعث همه گیری در سطح جهان شده است و بر همۀ ما از لحاظ 
اقتصادی، اجتامعی و عاطفی تأثیر گذاشته است. در برخی موارد، کووید 19 می تواند به 

مشکالت شدید تنفسی، از کارافتادن گرده یا مرگ منجر شود.
بر بنیاد گفته های کارشناسان صحی، هنگامی که شخص مبتال به کرونا رسفه یا عطسه می کند 

یا حتی صحبت می کند، ویروس از طریق قطرات دهان آن فرد در هوا پخش می شود. این 
قطرات معموال بیش از چند مرت دور منی روند و پس از چند ثانیه روی زمین یا دیگر سطوح 

سقوط می کنند. به همین دلیل فاصله گیری فیزیکی در پیشگیری از گسرتش ویروس، مؤثر 
است.

Coronavirus (COVID-19)

 By now, we have all heard about the new disease called COVID-19
 or Corona, caused by Coronavirus. This virus has caused a
 worldwide pandemic and also impacted all of us economically,
 socially and emotionally. In some cases, COVID-19 can lead to
severe respiratory problems, kidney failure, or death.

 According to health professionals, the Coronaviruses spread
 through droplets released into the air when an infected person

 coughs, sneezes, or even talks. The droplets generally do not travel
 more than a few meters, and after few seconds they fall on the
 ground, or surfaces. That is why physical distancing is effective in
preventing the spread of the virus.
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نشانه های ویروس کرونا
برخی افرادی که مبتال به ویروس کرونا شده اند، ممکن است عالیم زیر را داشته باشند، اما 

برخی افراد هم ممکن است هیچگونه عالیمی نداشته باشند اما همچنان منتقل کنندۀ ویروس 
باشند و دیگران را مبتال کنند. نشانه های فرد مبتال قرار ذیل است:

رسفه؛ •
تب یا رسماخوردگی؛ •
نفس تنگی یا مشکل تنفسی؛ •
درد بدن یا عضالت؛ •
خستگی زیاد؛ •
احساس دلبدی و استفراغ؛ •
گلودردی؛ •
از دست دادن ذایقه یا حس بویایی؛ •
اسهال؛ •
رسدرد؛ •
گرفتگی بینی یا ریزش آب بینی. •

Symptoms of Coronavirus

 People may have some of the following symptoms if they are
 infected with the COVID-19, while some other may not have the
 symptoms at all but can still carry the virus and infect others. Some
of the common symptoms are :
• Cough;

• Fever or chills; 

• Shortness of breath or difficulty of breathing; 
• Muscles or body aches; 
• Sore throat; 

• Loss of taste or smell;

• Diarrhea;

• Headache;

• Fatigue;

• Nausea or vomiting; 

• Congested or runny nose.
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 به یاد داشته باشید که حتی گاهی بدون داشنت هیچ نشانه ای از بیامری کرونا، می توانیم این 
ویروس را در خود داشته باشیم و آن را به دیگران منتقل کنیم؛ یعنی اگر ماسک نزنیم یا 

فاصلۀ فیزیکی را مراعات نکنیم، می توانیم ناخواسته ویروس را به دیگر افراد منتقل کنیم که 
ممکن است آنان را بیامر کند یا بیامری به همین روال به دیگران رسایت کند. 

Remember, we can still carry, 
or have COVID-19 without 

experiencing any symptoms 
at all. This means if we do 

not wear masks, or do not 
maintain physical distance, we 
can unknowingly transmit the 
virus to other people who may 
then become ill, or go on to 
infect others. 
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 What can we do to protect ourselves and others against the

virus?

 To prevent the spread of COVID-19, we need to take the following
points seriously:

 
• Frequent hand washing is important (washing hands, back and 

front, for 20 seconds with soap);
• Maintaining physical distance from others; stay at least 2 meters 

away from others who do not live with you (especially from 
anyone who is coughing or sneezing);

• Wearing face masks (masks can help both to protect the wearer 
and prevent the spread of the virus from the person wearing the 
mask to others. Masks alone may not protect against COVID-19 
and mask wearing should be combined with physical distancing 
and hand washing);

• Cover your nose and mouth with your bent elbow or tissue when 
you cough or sneeze;

• Do not shake hands and hug people and do not share personal 
items with others;

• Do not gather in groups, the more people you are in contact 
with, the more likely you are to be exposed to COVID-19;

• Do not eat and drink in public places such as local bazaars; 
• Stay home if you feel sick;
• Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed 

hands;

• If you have fever, difficulty breathing or a cough, seek medical 
attention.

برای محافظت از خود و دیگران در برابر ویروس کرونا چه کارهایی می توانیم 
انجام دهیم؟

برای جلوگیری از گسرتش کووید 19، باید موارد ذیل را به گونۀ جدی در نظر بگیریم:
شست وشوی فراوان دست ها مهم است )شسنت پشت و روی دست ها با صابون و هر بار برای 20  •

ثانیه(؛
حفظ فاصلۀ فیزیکی با دیگر افراد؛ حداقل دو مرت از کسانی که با شام زندگی منی کنند، فاصله بگیرید  •

)به خصوص از کسانی که رسفه یا عطسه می کنند(؛
پوشیدن ماسک )ماسک می تواند از فردی که از آن استفاده می کند محافظت کرده و نیز از گسرتش  •

ویروس ها از شخص ماسک زده به دیگران تا حد زیادی جلوگیری کند. ممکن است ماسک به تنهایی 
نتواند در برابر کووید 19 مصئونیت ایجاد کند بلکه پوشیدن ماسک در کنار حفظ فاصلۀ فیزیکی و 

شسنت دست ها تا حد زیادی از ابتال به ویروس کرونا جلوگیری خواهد کرد(؛
هنگام عطسه یا رسفه کردن، دهان و بینی خود را با کنج آرنج خود بپوشانید یا از دستامل استفاده  •

کنید؛
از بغل کشیدن و دست دادن با دیگر افراد خودداری کنید و وسایل شخصی خود را در اختیار دیگران  •

قرار ندهید؛
در گروه ها جمع نشوید، هر چه با افرادی بیشرتی در متاس باشید، احتامل ابتالی شام به کووید 19  •

افزایش می یابد؛
از خوردن و آشامیدن در مکان های عمومی )مانند بازارهای محلی( خودداری کنید.  •
در صورت مریض شدن در خانه مبانید؛ •
از ملس کردن چشامن، بینی و دهان خود با دستان ناشسته خودداری کنید؛ •
اگر تب یا مشکل تنفسی دارید یا رسفه می کنید، به داکرت مراجعه کنید. •
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میوه هایی که مقدار زیادی ویتامین سی دارند شامل مالته، کیوی، انگور، لیمو و توت زمینی 
هستند. 

سبزیجاتی که بیشرتین مقدار ویتامین سی را دارند شامل براکلی، مرچ، گلپی، بادمجان رومی و 
سبزیجات برگ دار هستند. 

 Fruits containing abundant amounts of vitamin C include oranges,
kiwi, grapes, lemons and strawberries.

 Vegetables with the highest sources of vitamin C include broccoli,
 green and red peppers, cauliflower, turnip greens, and other leafy
greens.

24

مرصف کدام مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی بدن مان برای محافظت در 
برابر کووید 19 سودمند است؟

بسیار مهم است که همۀ ما هر روز انواع گوناگونی از غذاهای تازه را مرصف کنیم. باید 
آب کافی بنوشیم، میوه ها، سبزیجات، حبوبات )مانند عدس و لوبیا(، میوه های خشک و 

غله جات کامل )مانند جواری پروسس نشده، گندم، جو، برنج، نباتات ریشه ای نشایسته دار 
مانند کچالو( و محصوالت حیوانی مرصف کنیم )مانند گوشت، ماهی، تخم مرغ و شیر(. حتام 

مقدار کافی از ویتامین سی و ویتامین دی را برای بدن تان فراهم کنید.

 Which foods are good for our immune system to protect
against COVID-19?

 It is very important that everyone eats a variety of fresh foods every
 day. Drink enough water, eat fruits, vegetables, legumes (e.g. lentils,
 beans), nuts and whole grains (e.g. unprocessed maize, millet, oats,
 wheat, brown rice or starchy tubers or roots such as potatoes), and
 foods from animal sources (e.g. meat, fish, eggs and milk). Make
sure you get enough vitamin C and vitamin D.
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آیا درمانی برای ویروس کرونا وجود دارد؟
خوشبختانه، اخیراً برخی واکسین ها ضد کووید 19 تولید شده اند اما زمان می گیرد تا این 

واکسین ها در دسرتس همه مردم افغانستان قرار بگیرد. تا آن زمان، لطفا احتیاط کنید، از 
خودتان و بستگان ساملند خود محافظت کنید و از آن دسته از اعضای خانواده تان محافظت 

کنید که مرض شکر دارند، فشار خون باال دارند یا هر مشکل صحی دیگری دارند که آنان را در 
برابر ویروس کرونا آسیب پذیر کرده است.

Is there any cure for the virus?

 Fortunately, some vaccines have been developed recently
 against COVID-19, but it will take some time to be accessible
 to the people of Afghanistan. Until then, please be careful,
 protect yourself and your elderly relatives and family members
 who have diabetes, high blood pressure and other pre-existing
 health conditions that make them vulnerable to COVID-19.

26
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هر کسی ممکن است مریض شود، چه جوان، چه پیر، چه مرد، چه زن؛ اگر به کووید 19 مبتال 
شدید، به یاد داشته باشید که این مریضی یک مجازات برای شام و اعامل شام نیست چرا که 

همۀ ما قربانیان بی گناه این بیامری هستیم. احتیاط کنید و سامل مبانید!

 Everyone can get ill, young, and old, men and women. If you get
 infected with COVID-19, remember that it is not a punishment
 for who you are or for anything you may have done – we are all
innocent victims of this disease. Be careful and stay healthy!
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