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Hvis du er bekymret for corona-virus, er du ikke 
alene. I sidste uge fortalte organisationen Børns 
Vilkår, der står bag BørneTelefonen, at mange 
børn ringer ind, fordi de er bange for corona- 
virussen, der kan give sygdommen  COVID-19.

Det er helt naturligt, hvis du er bekymret. 
Virussen fylder meget i medierne i  øjeblikket, 
og sygdom kan virke skræmmende. Men det 
er også vigtigt, at man ikke bliver grebet 
af frygt og i stedet forholder sig til, hvad 
 eksperterne siger.

Virussen
Corona-virussen startede i Kina, men har 
nu spredt sig til fl ere lande. Virussen kan 
gøre mennesker syge med en form for 
 lungebetændelse. 

De fl este får bare feber, hoste og ondt i 
 hovedet og musklerne. Det vil føles som 
 infl uenza, og så bliver man rask igen. Men 
ligesom med andre sygdomme er der en større 
risiko, hvis man i forvejen er gammel eller svag. 
Når du hører, at mennesker er døde af virussen, 
er det altså ofte mennesker, der enten er gamle 
eller har et svagt immunforsvar.

”De fl este, der bliver smittet, udvikler ikke 
alvorlig sygdom. Men det viser sig, at hvis man 
er over 60 år og har andre sygdomme, kan 
infektionen i nogle tilfælde forårsage alvorlig 
sygdom og død,” siger Tyra Grove Krause, der er 
overlæge og afdelingsleder på Statens Serum 
Institut.

Den første danske patient
Nogle mennesker her i Europa er blevet 
syge med COVID-19. Mange af dem i Italien. 
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Corona-virus er kommet til  Europa. Især 

i Italien har man opdaget smittede.

Corona-virus har spredt sig fra Kina til fl ere andre lande. Også til Danmark. Men det er vigtigt at 
forstå, at risikoen for, at mange i Danmark bliver smittet, er lille. Og at langt, langt de fl este, der 
bliver syge, overlever.

Danmark er 
forberedt på 
corona-virus

SygdOm

I  sidste uge blev Jakob Tage Ramlyng testet 
på  hospitalet. Det viste sig, at han er den 
første patient i Danmark, der er smittet med 
 sygdommen. Han havde været på ferie i Italien 
med sin familie. Resten af familien var ikke 
smittet, da de blev testet.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der kun er 
en lav risiko for, at smitten vil blive udbredt til 
mange fl ere her i Danmark, eller at det danske 
sundhedsvæsen vil blive udfordret af sygdom-
men. Det skyldes, at det danske sundhedsvæsen 
er godt forberedt og trænet i at behandle 
smitsomme sygdomme.

”Man skal ikke være bange. Vi har et godt og 
 velfungerende sundhedsvæsen og  beredskab, 
som står klar,” siger Tyra Grove Krause fra 
Statens Serum Institut.

Isolation
I Danmark var myndighederne altså forberedt 
på, at virussen kunne komme til landet. Man 
har forberedt fl ere steder, hvor patienter, der 

måske er smittet, kan være i isolation. Det er 
eksempelvis på kaserner. Flere hospitaler er 
også g jort klar til at tage imod patienter, hvis 
der kommer nogen med COVID-19.

At være i isolation betyder, at man skal være 
et sted, hvor man ikke er omgivet af en masse 
andre mennesker, mens man bliver behandlet, 
eller mens det opklares, om man overhovedet er 
smittet. Man skal være isoleret fra andre for at 
minimere risikoen for, at fl ere bliver smittet.

Hvad sker der nu?
De danske myndigheder er altså forberedt. Men 
det er naturligvis ikke kun her, man gør noget 
ved COVID-19.

Verdenssundhedsorganisationen WHO 
 oplyser, at man allerede er i gang med at 
udvikle medicin, der kan behandle COVID-19, 
og  vacciner, der kan forhindre, at man bliver 
smittet. Men man skal huske, at det tager tid 
at udvikle og teste den slags.
KILDER: SUNDHEDSSTYRELSEN, WHO

COVID-19: Der fi ndes fl ere forskellige typer af 
 corona-virus. Den nye type, som denne artikel 
 handler om, er skyld i sygdommen, der har fået 
navnet COVID-19.

Immunforsvar: Dit immunforsvar er  kroppens eget 
naturlige forsvar, som kan bekæmpe  sygdomme, 
der kommer ind i din krop. Hvis  immunforsvaret er 
 svækket, er der større risiko for at blive syg.

Statens Serum Institut: Det danske sundheds-
væsens centrale laboratorium og center for 
 forebyggelse og behandling af smitsomme 
 sygdomme og biologiske trusler.

Myndighederne: En myndighed er en gruppe eller 
organisation, der tager sig af en særlig opgave i 
et land. Sundhedsstyrelsen er et eksempel på en 
dansk myndighed. De tager sig af ting, der har med 
sundhed at gøre.

Kaserner: En kaserne er en bygning, hvor der 
 normalt bor soldater.

Verdenssundhedsorganisationen: Den del af FN 
(Forenede Nationer), der arbejder med  international 
sundhed.

Hvad betyder det?

Husk på:
•  De danske myndigheder er forberedte.

•  Langt de fl este, der bliver smittet, bliver 
raske igen efter få uger.

•  Dem, der dør af virussen, er som regel 
gamle eller svækkede i forvejen. Og selvom 
man er gammel og bliver smittet, bliver de 
fl este raske igen.

•  Når du hører tal, der handler om sygdom 
og død, kan det lyde voldsomt. Men husk, 
at tallene også fortæller, at langt de 
fl este bliver raske igen.

•  Vær kritisk overfor, hvad andre i  skolen 
måske fortæller om corona-virus. Der 
kan let opstå myter, som kan være 
 skræmmende, selvom de ikke passer.

•  Indtil videre er det 2 ud af 100 smittede, 
der dør (heraf er langt de fl este ældre 
eller i forvejen svage). Det siger WHO. 

Hvis du stadig er 
bekymret:

Hvis du har brug for at tale 
med nogen om corona-virussen, 
kan du spørge dine forældre. 
I kan eventuelt læse denne 
 artikel sammen.

Hvis du hellere vil tale med en 
anden voksen, kan du ringe til 
BørneTelefonen på 116111.

Personer i Danmark, der muligvis er smittet med virussen, skal i isolation. Det kan for eksempel være her på 
Høvelte Kaserne i Birkerød.

 Omkring 8 ud af 10 smittede 
 bliver  raske igen uden nogen 
form for særlig  behandling.

Hvor mange bliver 
alvorligt syge?

KILDE: WHO

De sidste to 
skal i  behandling.

Deltag i quizzen. 
Scan QR-koden med en 
telefon eller tablet.


