
Έφτασε ένας νέος ιός... αλλά μην ανησυχείτε! Αν όλοι μαζί τηρήσουμε 
τα προληπτικά μέτρα, θα είναι πιο εύκολο να τον νικήσουμε! Αυτό το 
παιχνίδι συνεργασίας, είναι πραγματικά εύκολο και διασκεδαστικό! 
Θυμηθείτε τους κανόνες για να προστατέψετε τον εαυτό σας και τους 
άλλους. Θα δείτε ότι στο τέλος... όλα θα πάνε καλά!
Πρώτα απ 'όλα, ωστόσο, ενώστε τα δώδεκα κομμάτια του παζλ και 
ρίξτε μια ματιά στις εικόνες που απεικονίζουν 10 κανόνες 
συμπεριφοράς για να αποφύγετε τη μετάδοση. Θα είναι πολύ 
χρήσιμοι να τους θυμάστε! Ξέρετε γιατί;
Οι ίδιες συμπεριφορές-κανόνες αναφέρονται και στις κάρτες.
Για να κερδίσετε την πρόκληση, πρέπει να βρείτε τα δέκα ζευγάρια 
ίδιων καρτών, μετακινώντας τα τέσσερά σας πιόνια.
Αλλά προσέξτε τις κάρτες ιών: αν ανακαλυφθούν κατά τη διάρκεια 
του παιχνιδιού τρεις, το παιχνίδι τελειώνει και η κοινότητα θα 
πρέπει να πάει σε καραντίνα! Και πώς μπορείτε να το αποτρέψετε; 
Απλώς θυμηθείτε πού βρίσκονται τα ζευγάρια, αποφύγετε τις 
κάρτες ιών και, πάνω απ 'όλα, συνεργαστείτε δίνοντας συμβουλές 
στους άλλους παίκτες πριν από κάθε κίνηση! Είστε έτοιμοι;

Ανακατέψτε καλά τις 25 κάρτες συμπεριφοράς και κάρτες ιών και 
τοποθετήστε τις με την όψη προς τα κάτω σε πέντε σειρές, 
σχηματίζοντας ένα τετράγωνο 5x5 κάρτες. Τοποθετήστε τα τέσσερα 
πιόνια, ένα σε κάθε γωνία. Τα πιόνια αποτελούν την κοινότητα που 
αγωνίζεται κατά του ιού. Αν είστε 4 παίκτες, κάθε παίκτης παίρνει δύο 
κάρτες μάσκας (αν παίζετε 2 ή 3 παίκτες, οι επιπλέον  κάρτες μάσκας 
βγαίνουν από το παιχνίδι).
Τοποθετήστε τις μάρκες υγιεινής κοντά σας.

Περιεχόμενα

Ηλικία: 5-10 ετών
Παίκτες: 1-4
Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

20 κάρτες συμπεριφοράς  Παζλ με κανόνες υγιεινής

5 κάρτες ιού

1 τροχός

8 κάρτες μάσκας

24 μάρκες υγιεινής4 πιόνια



Το παιχνίδι παίζεται δεξιόστροφα. Ο παίκτης που είχε αρρωστήσει τελευταίος γυρίζει τον τροχό. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, μετακινεί ένα από 
τα τέσσερα πιόνια 1, 2, 3, 4 ή 5 βήματα (1 βήμα = 1 κάρτα).

Κάρτες μάσκας
Στην αρχή της σειράς τους, οι παίκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις κάρτες μάσκας για να μετακινήσουν το πιόνι που βρίσκεται στην κάρτα 
ιού και να γυρίσουν την κάρτα ιού. Θυμηθείτε τη θέση της κάρτας ιού για να μην την αποκαλύψετε αργότερα!

Τέλος του παιχνιδιού
Το παιχνίδι τελειώνει όταν αποκαλύπτονται όλα τα ζεύγη καρτών συμπεριφοράς (δέκα ζευγάρια). Οι παίκτες έχουν κερδίσει την πρόκληση 
κατά του ιού! Αν αντιθέτως, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, χρησιμοποιηθούν όλες οι κάρτες μάσκας και αποκαλυφθούν 3 κάρτες ιών, το 
παιχνίδι τελειώνει και οι παίκτες έχουν χάσει.

Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο επόμενος παίκτης γυρίζει τον τροχό.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
• Μπορείτε να μετακινήσετε το πιόνι οριζόντια και κάθετα (αλλά όχι διαγώνια και δεν μπορείτε να γυρίσετε πίσω).
• Πρέπει να ακολουθήσετε όλα τα βήματα που υποδεικνύει ο τροχός.
• Δεν μπορείτε να περάσετε ούτε να σταματήσετε σε μια κάρτα όπου υπάρχει ήδη ένα πιόνι (ένας από τους 10 κανόνες συμπεριφοράς είναι να
   διατηρήσετε την απόσταση μεταξύ των ανθρώπων!).
• Όταν σταματάτε πάνω σε μια κλειστή κάρτα, πρέπει να την γυρίζετε προς τα πάνω και να τοποθετείτε το πιόνι πάνω της.
• Αν στην αρχή της κίνησης, αφήσετε μια κάρτα που δεν σχηματίζει ζευγάρι με οποιοδήποτε άλλη ανοιχτή κάρτα, πρέπει να την καλύψετε εκ νέου.
• Αν έχετε ανακαλύψει μια κάρτα που σχηματίζει ένα ζευγάρι με μία άλλη ανοιχτή κάρτα, και οι δύο μπορούν να παραμείνουν ανοιχτές μέχρι το
  τέλος του παιχνιδιού! Πρέπει να τοποθετείτε πάνω τους από μία μάρκα υγιεινής. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μπορείτε να περάσετε με το
  πιόνι σας με ασφάλεια από μία ανοιχτή κάρτα με μάρκα υγιεινής.
• Αν ανακαλύψετε μια κάρτα ιού, το πιόνι μένει σε καραντίνα πάνω στην ακάλυπτη κάρτα ιού και δεν μπορεί να μετακινηθεί από κανέναν παίκτη.
• Κανείς δεν μπορεί να περάσει από την εκτεθειμένη κάρτα ιού.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΙΞΙΜΑΤΟΣ

Το παιχνίδι μπορεί επίσης να παιχτεί και ανταγωνιστικά. Ο στόχος 
είναι να ανακαλύψετε τα περισσότερα ζευγάρια καρτών 
συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας την ίδια διαδικασία με τον τρόπο 
συνεργασίας. Ο παίκτης που σχηματίζει ένα ζευγάρι κερδίζει δύο 
μάρκες υγιεινής (τις παίρνει χωρίς να τις βάλει πάνω στις κάρτες), 
που του χρησιμεύουν ως πόντοι και αφήνει τις κάρτες ανοιχτές.
Ο παίκτης που σταματάει σε μια κάρτα ιού χάνει τη σειρά του στον 
επόμενο γύρο (καραντίνα), αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κάρτες 
μάσκας για να συνεχίσει το παιχνίδι. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
ακάλυπτες κάρτες ιών δεν καλύπτονται έως το τέλος του παιχνιδιού.
Το παιχνίδι τελειώνει όταν όλα τα ζευγάρια έχουν αποκαλυφθεί και ο 
παίκτης με τις περισσότερες μάρκες υγιεινής κεδίζει.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
Μπορείτε επίσης να παίξετε σόλο (μόνοι σας) ακολουθώντας τους 
ίδιους κανόνες με το παιχνίδι συνεργασίας.

ΣΟΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ


