
Sundhedsstyrelsen og 
Børns Vilkår har lavet en 
film, hvor de giver svar 
på nogle af de mange 
 spørgsmål, man kan have 
omkring corona-virus.
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Ugens tema NYHEDER I torsdags blev en vigtig hastelov vedtaget i Folketinget, hvor alle medlemmer rejste sig op 
og stemte for. Loven er lavet på grund af situationen med corona-virus og gælder i et år.
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CoroNa-vIrus

Hvorfor hjælper det hospitaler, 
at folk går i karantæne derhjemme?
For de fl este af os er COVID-19 ufarlig. Men 
den kan være alvorlig for få og ofte ældre 
 mennesker eller nogle, der er syge i forvejen. 
Heldigvis har vi dygtige læger og gode hospitaler 
i Danmark, og de kan tage sig af dem, der måtte 
blive alvorligt syge. Her er karantænen også 
værdifuld. De fl este, der er smittet, kan sagtens 
være i karantæne derhjemme – og så smitter de 
heller ikke andre så længe. På den måde er der 
plads på sygehusene til at tage sig af de få, som 
bliver meget syge. Så selvom myndighederne
siger, at mange af os på et tidspunkt vil blive 
smittet, så er det vigtigt, at vi ikke bliver det på 
én gang. 

Hvorfor vaske hænder?
Den bedste måde at undgå at sprede smitte 
på er ved at have en ekstra god hånd-
hygiejne.  Corona-virus smitter nemlig via små 
dråbe-partikler, som den smittede kan sprede, 
når han eller hun nyser og hoster.  

Hvis dråberne kommer i  kontakt med vores 
hænder, kan de komme ind i kroppen, når vi 
rører ved vores mund, næse eller øjne. Men når 
 hænderne er rene, så er risikoen meget mindre.

Husk på:
•  De danske myndigheder er godt forberedt.

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

•  Det tyder på, at børn oftest påvirkes 
mindre og har et mildere sygdomsforløb 
end voksne, hvis de smittes med den nye 
 corona-virus. 

KILDE: SSI

Tal fra Verdenssundheds-
organisationen WHO:
Omkring 8 ud af 10 smittede  bliver raske 
igen uden nogen form for særlig  behandling. 
De sidste to skal i  behandling.

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.

Sådan passer vi på hinanden
Skoler og børnehaver er blevet lukket. Dansk Melodi Grand Prix er blevet 
afholdt uden publikum, og fodboldkampe er blevet afl yst. En masse raske 
 mennesker er i karantæne derhjemme. Og  overalt taler man om corona- virus. 
Men hvorfor gør man det, når den er ufarlig for de fl este? Få svarene her.

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.

Immunforsvar: Dit immunforsvar er krop-
pens 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.

Udenrigsministerium: Det ministerium, der 
koncentrerer sig om dansk politik og  interesser 
uden for det danske rige, altså udlandet. 
 Udenrigsministeren hedder Jeppe Kofoed 
 (Socialdemokratiet).

Hvad betyder det?

Hvis samme antal bliver syge over lidt længere tid, kan  hospitalerne 
nemmere klare opgaven. Det er sådan, man håber, det vil gå med de 
tiltag, myndighederne nu har lavet. For eksempel at skoler er lukkede.

Hospitalernes kapacitet

Hvorfor er der steder, hvor man helst ikke 
skal rejse hen?
Corona-virus kan godt lide at sprede sig. Man 
kan sige, at det eneste, den vil, er at  sprede 
sig så meget som muligt. Så den tager med 
turister og rejsende rundt i hele verden. 
 Derfor holder det danske  udenrigsministerium
hele tiden øje med, hvor det er sikkert at rejse 
hen. Og hvor man ikke skal rejse hen, fordi man 
 vurderer, at risikoen for smitte er høj. Det 
kalder man for rejsevejledninger.

Hvorfor karantæne?
Da vi mennesker ikke har et naturligt  forsvar i 
kroppen mod  corona-virus, kan vi kun stoppe 
smitten ved ikke at smitte  hinanden. Så hvis 
man har været i kontakt med én, der er 
syg med COVID-19, som  sygdommen  hedder, 
så skal man ikke være sammen med andre 
 mennesker, indtil man er  sikker på, at man ikke 
selv er smittet. Det kalder man karantæne, 
og den varer i 14 dage. 

De fl este i karantæne bliver ikke syge. Men 
man gør det for en sikkerheds skyld for ikke at 
risikere at sprede smitten. Det handler altså 
ikke så meget om at passe på sig selv, men om 
at passe på, at andre ikke får sygdommen. Så 
det er bedre at have folk i karantæne i 14 dage 
end at tage chancen, så de kan smitte andre ude 
i samfundet. 

I går var jeg 
 sammen med min ven. 

Han har sendt en sms til mig i 
dag, at det har vist sig, at han er 
smittet med corona-virus. Jeg har 

det fint, men nu skal jeg være 
hjemme i 14 dage for en 

 sikkerheds skyld.

Hvorfor aflyse store arrangementer 
og lukke skoler?
Jo fl ere mennesker, der er samlet på steder, 
hvor man er tæt sammen, jo større er risikoen 
for, at smitten kan spredes. Det er også derfor, 
at det anbefales ikke at køre i fyldte tog eller 
busser. For ved ikke at samles en hel masse 
mennesker, håber man at kunne undgå, at alt 
for mange skal i karantæne.

Hvorfor er corona-virus noget særligt?
Den nye corona-virus er noget særligt, netop 
fordi den er ny hos mennesker. Det betyder, at 
vi ikke har noget naturligt immunforsvar til at 
beskytte os mod virussen og derfor nemt kan 
blive smittet. Når man vaccinerer mod syg-
domme, får man en lille smule af sygdommen ind 
i kroppen. Hvis man senere kommer i kontakt 
med sygdommen, genkender kroppens forsvar 
den sygdom og kan smide den ud af kroppen. 
Men det kan vi ikke med corona-virus endnu. Så 
corona- virus kan nemmere komme ind i kroppen 
end andre sygdomme.

En celle fra kroppens 
eget immunforsvar

Corona-virus

Hvis mange bliver syge på 
én gang, kan det give et 
stort pres på hospitalerne. 
Så det er den røde kurve 
her, vi skal undgå.
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Vi passer på hinanden. 
Derfor holder skolen
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