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Συνεργατικός Στόχος

Πορεία του ΠαιχνιδιούΕισαγωγή

Περιεχόμενα

Περίληψη

Προετοιμασία

Φάση 1: ΕνέργειεςΗ επέκταση αυτή για το Clinic Deluxe (συμβατή και με το κλασσικό Clinic) είναι μια 
συνεργατική παραλλαγή η οποία δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
που εξαπλώθηκε στην Γη, στις αρχές του 2020. 100% των κερδών που συλλέχθη-
καν δωρήθηκαν στο  Institut Pasteur (Ινστιτούτο Παστέρ) στην Ευρώπη και στο 
Salk Institute for Biological Studies στις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά 
τους να ανακαλύψουν ένα εμβόλιο κατά του COVID-19.

Στο τέλος του εγχειριδίου κανόνων θα βρείτε την ατομική παραλλαγή του συ-
νεργατικού παιχνιδιού, καθώς και μια λίστα δωρητών που συνεισέφεραν.

Για να κερδίσει η ομάδα, στο τέλος του παιχνιδιού, πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι 
ασθενείς που θεραπεύτηκαν από τον COVID-19, από όσους πέθαναν λόγο αυτού.

Εκτός κι αν ορίζεται κάτι διαφορετικό, ισχύουν οι βασικοί κανόνες.

Μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικές επεκτάσεις από το The Extension, 
όπως επιθυμείτε. Εφαρμόστε τις μεταβολές στους κανόνες που παρουσιάζο-
νται παρακάτω, αλλιώς ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες.

Τοποθετήστε το ταμπλό διάδοσης στα δεξιά του κεντρικού ταμπλό. Λόγω του 
ότι ο τρόπος μετάδοσης του COVID-19 δεν είναι απόλυτα κατανοητός ακόμη, 
συμφωνούμε στα εξής:

Ο συνδυασμός των παραπάνω δύο χαρακτηριστικών θα καθορίζει μια συγκε-
κριμένη στήλη του ταμπλό Διάδοσης. Κάθε γραμμή της στήλης έχει έναν 
αριθμό. Στοιβάξτε τόσα πλακίδια COVID-19 ανά παίκτη πάνω (ή κοντά) στην 
αντίστοιχη θέση του μετρητή Γύρων στο κεντρικό ταμπλό.

Στοιβάξτε τα εναπομείναντα πλακίδια COVID-19 κοντά στο κεντρικό ταμπλό, 
σαν μέρος του γενικού αποθέματος.

100
πλακίδια
COVID-19

1
πλακίδιο
Σύριγγας

Ταμπλό
Μετάδοσης

(διπλής
όψεως)

Ενέργεια: Κατασκευή
Κάθε παίκτης πρέπει να επιλέξει αυτή την ενέργεια τουλάχιστον μια φορά 
σε κάθε γύρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εκτελέσετε μόνο ενέργειες 
Κατασκευής και Πρόσληψης.
[Νέο] Νέες Λοιμώξεις COVID-19
Η νέα αυτή φάση εκτελείται μετά την τρίτη ενέργεια (και αφού νέοι ασθεΗ νέα αυτή φάση εκτελείται μετά την τρίτη ενέργεια (και αφού νέοι ασθε-
νείς κανονίζουν ραντεβού για τρίτη φορά), και πριν την Μετακίνηση.

Τώρα πρέπει να δεχθείτε νέες λοιμώξεις. Πάρτε όλα τα πλακίδια COVID-19 
του τρέχοντος γύρου, από το ταμπλό Μετάδοσης, και μοιράστε τους όπως 
επιθυμείτε μεταξύ των παικτών (μην ξεχνάτε, όλοι δουλεύετε μαζί). Ωστόσο, 
κάθε παίκτης πρέπει να πάρει τουλάχιστον 1. Τοποθετήστε κάθε πλακίδιο 
που παίρνετε σε ένα διαφορετικό άτομο της κλινικής σας (ασθενή, γιατρό, 
νοσοκόμα, επιστάτη ή οποιονδήποτε έχει προστεθεί από μια επέκταση). 
Ωστόσο, δεν μπορείτε να βάλετε COVID-19 σε ένα ζόμπι.

Αν βάλετε COVID-19 σε έναν γιατρό ή ασθενή, τοποθετήστε το 
πλακίδιο από κάτω του για να δείξετε ότι έχει μολυνθεί.

Αν βάλετε COVID-19 σε έναν ηλικιωμένο (από την επέκταση), 
αμέσως πεθαίνει, με τις συνηθισμένες συνέπειες. Ωστόσο, τον 
τοποθετείτε στην περιοχή Όλων των Αποθανόντων του ταμπλό 
Μεταδοτικότητας, και επιστρέφετε το πλακίδιο COVID-19   
στις προμήθειες.

Αν βάλετε COVID-19 σε μια εγκυμονούσα (από την επέκταση), Αν βάλετε COVID-19 σε μια εγκυμονούσα (από την επέκταση), 
αμέσως φεύγει σαν να είχε ολοκληρώσει την φάση Επιχειρήσεων 
χωρίς να γεννήσει, με όλες τις συνηθισμένες συνέπειες. Ωστόσο, 
την τοποθετείτε στην περιοχή Όλων των Αποθανόντων του 
ταμπλό Μεταδοτικότητας, και επιστρέφετε το πλακίδιο COVID-19 
και το αυτοκίνητό της στις προμήθειες.

Αν βάλετε COVID-19 σε οποιονδήποτε άλλο (νοσοκόμες, επιστάτες, Αν βάλετε COVID-19 σε οποιονδήποτε άλλο (νοσοκόμες, επιστάτες, 
συντηρητές [από την επέκταση]...), πρέπει να μπουν σε καραντίνα 
για μια νύχτα. Αυτό σημαίνει ότι τους τοποθετείτε μαζί με το πλακί-
διο COVID-19 δίπλα στο ταμπλό παίκτη σας (χρειάζεται 0 χρόνος), 
αλλά αφήνετε το αυτοκίνητό τους στη θέση του:

Αυτή είναι καραντίνα στον χώρο εργασίας. Θα επιστρέψουν στην εργασία 
τους στην Φάση 3: Διαχείριση.

Σημείωση: Στην σπάνια περίπτωση που όλος ο κόσμος στην κλινική σας έχει 
ήδη μολυνθεί με τον COVID-19, πρέπει να δώσετε όλα τα υπόλοιπα πλακίδια 
σε άλλους παίκτες. Αν όλος ο κόσμος σε όλες τις κλινικές ήδη έχει μολυνθεί 
με COVID-19 τοποθετήστε τα εναπομείναντα πλακίδια στην περιοχή Όλων 
των Αποθανόντων του ταμπλό Μετάδοσης.

Σημαντικό:Σημαντικό: Οι υπάλληλοι που βρίσκονται σε καραντίνα δεν εργάζονται. Ότι 
οφέλη κανονικά παρείχαν δεν ισχύουν μέχρι να επιστρέψουν στη δουλειά.

Οποιαδήποτε στιγμή, στη διάρκεια οτυ παιχνιδιού, μπορείτε να ξοδέψετε $20 
για να αφαιρέσετε 1 πλακίδιο COVID-19 από την κλινική σας (αγοράζετε 
μάσκες και προμήθειες). Ωστόσο, τα χρήματα κάθε παίκτη είναι δικά του! Οι 
παίκτες δεν συνδυάζουν τα χρήματά τους.

Μετακίνηση
Ο κόσμος της κλινικής σας που δεν έχει μολυνθεί μετακινείται κανονικά.Ο κόσμος της κλινικής σας που δεν έχει μολυνθεί μετακινείται κανονικά.

Οι μολυσμένοι ασθενείς επίσης μετακινούνται κανονικά. Πρέπει να πάνε στα 
εξωτερικά ιατρεία ή σε θάλαμο ασθενών/χειρουργείο/ΜΕΘ (από την επέκτα-
ση) κατά την βασική τους ασθένεια.

Παράδειγμα: Έχετε επιλέξει να παίξετε με χαμηλή 
Μεταδοτικότητα και καλά επίπεδα Αυτο-Απομόνω-
σης, οπότε κοιτάζετε στην Καλή στήλη και στοιβάζε-
τε τα αναγραφόμενα πλακίδια COVID-19 ανά παίκτη 
σε κάθε θέση του μετρητή Γύρων. Παίζετε με 2 παί-
κτες, οπότε στους Γύρους I - VI τοποθετείτε 4, 4, 6, 6, 
8 και 8 πλακίδια COVID-19 αντίστοιχα.

Σημείωση του Σχεδιαστή: Ο ευκολότερος συνδυα-
σμός είναι χαμηλή μεταδοτικότητα με καλή αυτο-α-
πομόνωση. Ο πιο δύσκολος είναι υψηλή μεταδοτικό-
τηα με χαμηλή αυτο-απομόνωση.

Επίπεδο Μετάδοσης: Χαμηλό ή Υψηλό. Όσο πιο μεταδοτικός είναι ο 
ιός, τόσο πιο γρήγορα πολλαπλασιάζονται οι περιπτώσεις στο παιχνίδι. 
Γυρίστε το ταμπλό Διάδοσης στην κατάλληλη πλευρά.

Επίπεδο Αυτό-Απομόνωσης του πληθυσμού: Χαμηλό, Μέτριο, ή Καλό. 
Με χαμηλή αυτο-απομόνωση, περισσότεροι νέοι ασθενείς θα πλήττο-
νται από τον ιό ανά γύρο.

Παίκτες
Ηλικίες

Λεπτά
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Οι μολυσμένοι γιατροί δεν μπορούν να θεραπεύσουν ασθενείς, και πρέπει 
να αναζητήσουν θεραπεία από έναν υγιή γιατρό, όπως οι μολυσμένοι ασθε-
νείς. Ωστόσο, μιας και δεν σχετίζονται με συγκεκριμένη υπηρεσία, μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε θάλαμο ασθενών.

Χωρητικότητα Δομών

Τέλος του Παιχνιδιού

Ατομικό Παιχνίδι

Συμβατότητα με τις Επεκτάσεις
Μετάγγιση Αίματος - Clinic Deluxe

Εργασιομανείς Γιατροί - Clinic Deluxe

Ζόμπι στην Κλινική - Clinic Deluxe

Ανέσεις - The Extension

ΜΕΘ: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας - The Extension

Φάση 2: Επιχειρήσεις

Φάση 4: Μετάδοση - ΝΕΑ!

Όσον αφορά τη χωρητικότητα, οι μολυσμένοι γιατροί είναι ασθενείς, το οποίο ση-
μαίνει, για παράδειγμα ένας θάλαμος ασθενών μπορεί να φιλοξενήσει 2 ασθε-
νείς, ή 2 μολυσμένους γιατρούς, ή 1 ασθενή και 1 μολυσμένο γιατρό, καθώς και 2 
υγιείς γιατρούς και αμέτρητες νοσοκόμες. Αν δεν έχετε αρκετά κρεβάτια για τους 
μολυσμένους γιατρούς μετακινήστε τους στους σταθμούς εξυπηρέτησης, όπου θα 
χειροτερεύσει η κατάστασή τους μέχρι να περιθαλπτούν... ή χειρότερα.

Περίθαλψη Ασθενών και Εισόδημα
Οι μολυσμένοι γιατροί πρέπει να θεραπευτούν όπως και οι μολυσμένοι ασθενείς, 
και δεν μπορούν να εργαστούν!

Εξωτερικά Ιατρεία
Επιπλέον των βασικών κανόνων, τυχόν υγιείς γιατροί μπορούν να θεραπεύσουν 
έναν μολυσμένο ασθενή/γιατρό για $6, αλλά ο υγιής γιατρός μολύνεται. Απλά με-
τακινήστε το πλακίδιο COVID-19 κάτω από τον ασθενή/γιατρό  κάτω από τον θε-
ράπων γιατρό.

Θάλαμοι Ασθενών
Οι μη μολυσμένοι ασθενείς, δέχονται την συνηθισμένη θεραπεία.

Οι μολυσμένοι ασθενείς μπορούν να θεραπευτούν τόσο από τον COVID-19 όσο 
και από την αρχική τους ασθένεια με μια μόνο θεραπεία. Οι μολυσμένοι γιατροί 
επίσης μπορούν να θεραπευτούν τόσο από τον COVID-19 όσο και από το υπερβο-
λικό άγχος της κατάστασης, με μια θεραπεία.

Έτσι, οι μολυσμένοι ασθενείς και οι μολυσμένοι γιατροί θεραπεύονται όπως οι 
ασθενείς, αλλά σαν ασθενείς κατά 1 επίπεδο χειρότερης από το χρώμα τους κατά-
στασης. Για παράδειγμα, ένας μολυσμένος λευκός ασθενής/γιατρός πρέπει να θε-
ραπευτεί από έναν [υγιή] κίτρινο γιατρό, ή έναν λευκό γιατρό με 1 νοσοκόμα, ή 
έναν πορτοκαλί με 1 νοσοκόμα, ή έναν κόκκινο με 2 νοσοκόμες. Ομοίως, ένας μο-
λυσμένος κόκκινος ασθενής/γιατρός μπορεί να θεραπευετεί από έναν κόκκινο 
γιατρό με τη βοήθεια μιας νοσοκόμας.

Η θεραπεία ενός μολυσμένου ασθενή/γιατρού σας δίνει εισόδημα σύμφωνα με 
το χρώμα που έχει. Για παράδειγμα, παρόλο που ένας μολυσμένος πορτοκαλί 
ασθενής/γιατρός μπορεί να θεραπευτεί από έναν κόκκινο γιατρό με 0 νοσοκόμες, 
κερδίζετε μόνο τα $20 για τον πορτοκαλί ασθενή.

Σημείωση: Όλα τα συνηθισμένα bonus εισοδήματα για κήπους, πυροσβεστήρες 
και δορυφορική (από την επέκταση) ισχύουν.

Σημαντικό:

Πληρωμή των Υπαλλήλων ΣαςΠληρωμή των Υπαλλήλων Σας

Πρέπει να πληρώσετε όλους τους υπαλλήλους σας, ακόμη κι αν είναι σε καραντίνα!

Συντήρηση Εγκαταστάσεων
Οι επιστάτες σε καραντίνα δεν εργάζονται, και συνεπώς δεν μειώνουν το κόστος 
συντήρησής σας.

Πληρωμή των Υπαλλήλων Σας
8. Οι μολυσμένοι γιατροί δεν εργάζονται, και δεν πέφτουν επίπεδο.

9. 9. Οι μολυσμένοι γιατροί και ασθενείς, χειροτερεύουν με τον ίδιο ρυθμό όπως και 
οι ασθενείς (ναι, αυτό σημαίνει ότι οι κόκκινοι μολυσμένοι γιατροί πεθαίνουν, και 

δέχεστε -5 δημοτικότητα, και οι πορτοκαλί μολυσμένοι γιατροί γίνονται κόκκινοι μο-
λυσμένοι γιατροί, κλπ.) Όλοι οι ασθενείς (μολυσμένοι και μη) και γιατροί που πεθαί-
νουν μεταφέρονται στην περιοχή Όλων των Αποθανόντων του ταμπλό Μετάδοσης. 
Επιστρέψετε τα πλακίδια COVID-19 των νεκρών, στο απόθεμα.

9       Για κάθε άτομο σε καραντίνα δίπλα στο ταμπλό σας, επιστρέψτε το πλακίδιο 
COVID-19 στο απόθεμα, και επιστρέψτε τον στην κλινική σας, ξεκινώντας από μια 
είσοδο ή ελικοδρόμιο (0 χρόνος για να φτάσει, ως συνήθως).

Αν παίζετε με επίπεδο Χαμηλής Μεταδοτικότητας, κάθε παίκτης πρέπει να 
πάρει 1 πλακίδιο COVID-19 από τις προμήθειες και να το τοποθετήσει σε μια 
θέση προ-εισαγωγών του. Ο επόμενος ασθενής που θα μπει στην υπηρεσία αυτή 
αμέσως δέχεται την λοίμωξη και πρέπει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το πλακίδιο.

Αν παίζετε με επίπεδο Αν παίζετε με επίπεδο Υψηλής Μεταδοτικότητας, κάθε παίκτης πρέπει να πάρει 
2 πλακίδια COVID-19 από τις προμήθειες και να τα τοποθετήσει σε δύο θέσεις 
προ-εισαγωγών του για έναν σταθμό εξυπηρέτησης που έχει. Κάθε πλακίδιο 
αυτομάτως θα μολύνει έναν εισαχθέντα ασθενή. Αν ήδη υπάρχουν ασθενείς 
εκεί, επιλέξτε μεταξύ τους, αλλιώς ο επόμενος νέος ασθενής που θα φτάσει 
εκεί, τοποθετείται πάνω στο πλακίδιο. Οι παίκτες δεν μπορούν να συζητούν και 
να ανταλλάζουν πλακίδια COVID-19 στη φάση Μετάδοσης.

Αν ο συνολικός αριθμός ατόμων (ασθενείς και γιατροί) και πλακιδίων COVID-19 Αν ο συνολικός αριθμός ατόμων (ασθενείς και γιατροί) και πλακιδίων COVID-19 
στην περιοχή Ασθενών Που Απεβίωσαν από τον COVID-19 του ταμπλό Μετάδο-
σης είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό Ασθενών Που Επιβίωσαν από 
τον COVID-19 του ταμπλό Μετάδοσης, χάνετε όλοι.
Αλλιώς κερδίζετε όλοι:

Παίζεται όπως και το παιχνίδι με πολλούς παίκτες, με τις ίδιες συνθήκες νίκης.

Ένας μολυσμένος ασθενής δεν απαιτεί ειδική μεταχείριση για μετάγγιση αίμα-
τος. Επιπλέον, αν ο μολυσμένος ασθενής θεραπευτεί πλήρως με αυτό τον 
τρόπο, απλά επιστρέψτε το πλακίδιο COVID-19 και το αυτοκίνητο του ασθενή 
στο απόθεμα, στέλνοντας τον ασθενή στην περιοχή Ασθενών που Επιβίωσαν 
του COVID-19 στο ταμπλό Μετάδοσης.

Οι εργασιομανείς γιατροί δεν μολύνονται από τον COVID-19 και εργάζονται κα-
νονικά, ακόμη και με μολυσμένους ασθενείς!

Τα Ζόμπι και ο COVID-19 δεν είναι συμβατά. Μπορείτε αν θέλετε, ωστόσο, να 
δημιουργήσετε τους δικούς σας κανόνες για να τα συμπεριλάβετε.

Οι εργαζόμενοι εκτός κλινικής (στον ξενώνα ή στην καφετέρια) είναι λιγότερο 
εκτεθειμένοι, και δεν μολύνονται. Μην ξεχνάτε: Οι μολυσμένοι γιατροί είναι 
κατά βάση ασθενείς, οπότε δεν μπορούν να φύγουν από την κλινική για να 
κάνουν διάλειμμα.

Ένας μολυσμένος ασθενής δεν απαιτεί ειδική μεταχείρηση στην ΜΕΘ, και κραΈνας μολυσμένος ασθενής δεν απαιτεί ειδική μεταχείρηση στην ΜΕΘ, και κρα-
τάει το πλακίδιο COVID-19 μέχρι να θεραπευτεί πλήρως από την ΜΕΘ. Αν ο μολυσμέ-
νος ασθενής θεραπευτεί πλήρως με τον τρόπο αυτό, απλά επιστρέψτε το πλακίδιο 
COVID-19 και το αυτοκίνητο του ασθενή στο απόθεμα, στέλνοντας τον ασθενή στην 
περιοχή Ασθενών που Επιβίωσαν του COVID-19 στο ταμπλό Μετάδοσης.

Αν το σύνολο των Πόντων Δημοτικότητας όλων των παικτών είναι μικρότερο από 
40 x τον αριθμό των παικτών (με άλλα λόγια, το μέσο σκορ είναι μικρότερο από 
40), έχετε καταφέρει μια Νίκη Τακτικής.

Αν το σύνολο των Πόντων Δημοτικότητας όλων των παικτών είναι μεγαλύτερο ή Αν το σύνολο των Πόντων Δημοτικότητας όλων των παικτών είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο από 40 x τον αριθμό των παικτών (με άλλα λόγια, το μέσο σκορ είναι μικρότε-
ρο από 40), έχετε ανακαλύψει το εμβόλιο κατά του ιού, και καταφέρνετε Στρατη-
γική Νίκη. Προαιρετικά, ο παίκτης με τους περισσότερους Πόντουδ Δημοτικόττηας 
μπορεί να χαράξει το όνομά του με μεγάλα γράμαμτα στην τιμητική πλακέτα που 
θα του αποδωθεί στο τέλος της πανδημίας.

Κάθε μολυσμένος ασθενής που θεραπεύετε μεταφέρεται στους Ασθενείς 
που Επιβίωσαν από τον COVID-19          στο ταμπλό Μετάδοσης, βοηθώ-
ντας την ομάδα σας να κερδίσει.

Κάθε μολυσμένος γιατρός που θεραπευετε παραμένει στον θάλαμο ασθε-
νών, και μπορεί να εργαστεί ξανά στον επόμενο γύρο, αλλά δεν υπολογί-
ζεται για τη νίκη.

Σε κάθε περίπτωση, επιστρέψτε το πλακίδιο COVID-19 στο απόθεμα.

Έξοδα

Φάση 3: Διαχείριση


