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  מילון מונחים בפישוט לשוני

 בחדשות תכירו מילים חדשות שמשתמשים בהם הרבה

 ?אוכלוסייה בסיכוןמה זה 

 .מהר וקשה חולים שיכולים להיותשל אנשים קבוצה 

אנשים שיש להם בעיות נשימה אנשים שיש להם סכרת, וגרים, אנשים מבכמו: 

 ואנשים שיש להם בעיות בלב.

 הקורונה מסוכנת לאנשים האלה.

 

 ?בידודמה זה 

 שלא יכולים מהחדר שלהם ולפגוש אנשים אחרים בבית.אנשים 

 לשמור שאנשים אחרים לא ידבקו בגלל שצריך אסור לצאת מהחדר

 

 

 ?הסגרמה זה 

 סגורה.השכונה שבה אנחנו גרים תהייה כל 

 אף אחד לא יכול לצאת מהשכונה

 כנס לשכונהיאף אחד לא יכול לה

 .אחרים כדי שהמחלה לא תעבור למקומותסוגרים את השכונה 

 

 ?עוצרמה זה 

 .לכולם שאסור לצאת לרחוב אומריםראש הממשלה או המשטרה 

ראש הממשלה או המשטרה אומרים באיזה שעות מותר לצאת ובאיזה שעות 

 אסור לצאת.

 אנשים שיוצאים החוצה בשעה שאסור לצאת מקבלים עונש.
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 ?של מחלה תסמיניםמה זה 

 שמראים לנו מתי אנחנו חולים.סימנים 

 שיעול.וחום גבוה  :כמו

 אנשים שיש להם קורונה יכולים להרגיש טוב.

 חולים חלק מהאנשים מרגישיםלוקח זמן עד ש

 םייכול להיות אפילו שבועי

 

 מה זה דגירה?

 כבר הגיע אלינו לגוף אבל אנחנו עדין לא מרגישים חולים. סהזמן שבו הווירו

 אצל האחותצריך לחכות שבועיים כדי לעשות בדיקה 

 אנחנו חולים.אם  הבדיקה תראה לנו

 

 ?מגיפהמה זה 

 באותו הזמן בישראל ובעולם. שחולים אנשיםהמון 

 

 

 מה זה מתוש?

 .מקל קטן שבקצה שלו יש צמר גפן

 קצת נזלת לבדיקה.האחות מכניסה את המקל לאף של החולה כדי לקחת 

 האחות עושה את הבדיקה גם לאנשים בלי נזלת

 

 

 ?לשטח את העקומהמה זה 

 .שלא יהיו הרבה חולים חדשים הרופאים שומרים

 

 מה זה תקנות לשעת חירום?

 הממשלה רוצה להגן על האנשים במדינה.

 חולים.הממשלה רוצה להגן שלא יהיו 

 הממשלה מחליטה על הוראות שמותר ואסור לעשות בזמן חירום.

 ת.פסיקוהממשלה מחליטה מתי ההוראות מתחילות ומתי ההוראות מ
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