
Se videoen her.
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Ugens tema INTERVIEW

•  Sundhedsstyrelsen er den  øverste 
 myndighed i Danmark inden for det 
 sundhedsfaglige. Eksperterne i 
 Sundhedsstyrelsen rådgiver blandt 
 andet politikerne om, hvordan man 
bedst bekæmper sygdomme.

•  Sundhedsstyrelsen har lavet en video 
med en masse viden om corona-virus. 
Den kan du se i Børneavisens app.

Bolette Søborg er overlæge 
hos Sundhedsstyrelsen og er 
ofte med til pressemøder 
om corona-virus.

Ekspert svarer på 
spørgsmål fra børn
Mange af jer har sendt spørgsmål om corona-virus ind til os på 
Børneavisen. Vi har samlet nogle af dem og stillet dem til en af 
 Sundhedsstyrelsens eksperter på området, Bolette Søborg.

CoroNa-vIrus

Bolette Søborg:

Det ser ud som om, at corona- 
virus er  mindre farlig for børn. 

Men hvis man i forvejen har andre 
sygdomme, så er det en god idé 

at være ekstra  forsigtig og 
tale med sin læge om det. 

Er corona-
virus farlig for 

børn med gigt? Jeg 
har selv gigt og er 

ret bange.

 Bolette Søborg:

Ja, det må man gerne. Og 
når man skal være sammen 
med andre mennesker, så er 
det  faktisk bedst at være 
udenfor. Med god  afstand 

naturligvis.

Er det ok 
at gå en tur, 

hvor der er andre 
 mennesker, hvis 

man holder
afstand?

Bolette Søborg:

Det er ikke noget, vi har 
set meget til. Der er lige blevet 

bekræftet et tilfælde med en kat, 
der er blevet smittet i Belgien. Det er 
ikke noget at være bange for. Men det 

er altid en god idé ikke at kysse sine 
kæledyr på munden – både i forhold 

til corona og andre bakterier, 
som et kæledyr kan have.

Kan kæledyr 
blive smittet 
med corona-

virus?

Bolette Søborg:

Nej, ikke hvis man bor 
sammen, og ingen er syge. 
Men hvis en bliver syg, skal 

man helst  isolere sig fra 
de andre i to uger.

Skal ens egen 
familie holde 

afstand?

Bolette Søborg:

Det er der  ingen af dem, der gør. 
Grænsen på, at man ikke må samles 

mere end 10, handler om, at så få som 
muligt skal blive smittet. Det er kun 

ganske få af de smittede, der kræver 
 behandling. Og  endnu færre, der 

 kommer på intensiv.

Hvis der er 10 
personer samlet, 

hvor mange 
kommer så på 

intensiv?
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Ved I, hvornår corona-virussen går væk?
Det her er jo en ny corona-virus. Så vi ved det 
ikke med sikkerhed. Men normalt, når man ser 
et udbrud af en lignende virus, så tager det 
 to-tre måneder, før den så småt forsvinder 
igen. Så det gætter vi på, at den her også gør. 
Men den vil nok aldrig forsvinde helt. Den vil 
være her ligesom for eksempel infl uenza. Men 
færre vil blive alvorligt syg af den i fremtiden.

Hvorfor bliver vi hjemme, og hvorfor må vi ikke 
lege med vores venner?
Det er, fordi vi skal sikre, at virus ikke går fra 
den ene til den anden. Man kan godt have 
 corona-virus på sig uden at blive syg og så 
smitte en anden ved et uheld. Men hvis man 
ikke ser så mange venner, så er muligheden for 
at smitte eller blive smittet meget mindre. Det 
er derfor, skolerne er lukket. 

Hvorfor er det lige præcis to meters  afstand?
Corona-virus smitter ved små dråber, der kan 

komme ud gennem nys eller hoste. Og der 
mener man, at de dråber højst kan fl yve to 
meter, før de falder ned på jorden, hvor man 
så kan komme til at røre virus med hænderne. 
Så derfor er det en god idé at holde afstand 
og huske at vaske hænder ofte.

Hvordan bliver man smittet? Og hvordan ved 
man, at man har fået corona-virus?
Man bliver smittet ved at have været  sammen 
med en anden, der har corona-virus, eller ved, 
at man har rørt ved noget, en smittet har 
rørt ved. Hvis man bliver smittet med den nye 
 corona-virus, kan man få sygdommen  COVID-19. 
Så får man feber, hovedpine og hoste. Men der 
er også nogen, der næsten ikke mærker det.

Kan man dø af det, hvis man er 7-11 år 
gammel? Jeg er nemlig bange for at få 
vejrtræknings problemer.
Det er meget, meget sjældent, at børn  bliver 
alvorligt syge af corona-virus. De fl este af 
dem, der dør, er enten gamle eller syge i 
 forvejen. Så det er på grund af dem, vi alle skal 

passe ekstra på. Det er ikke noget, jeg synes, 
du eller andre børn skal bekymre sig om.

Hvor lang tid kan corona-virus holde sig på 
forskellige ting?
Vi mener, virus kan overleve uden for kroppen 
i omkring to døgn. Men det er forskelligt i 
 forhold til, hvad den lander på. I luften over-
lever den kun nogle få timer, mens den kan 
ligge længere på et bord og måske op til tre 
døgn på et dørhåndtag. Det er derfor, det er 
så vigtigt at vaske hænder.

Kan man holde fødselsdag for venner og 
familie?
Man må ikke være mere end 10 personer. 
Sådan er reglerne. Og det er bedst, hvis man 
er færre. Desuden kan det være en dårlig idé 
at invitere bedsteforældre og oldeforældre, 
for de er i større risiko for at blive alvorligt 
syge. Så man kan ikke holde nogen stor fest. 
Og så er det måske sjovest at udskyde festen, 
til alle kan være med.
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I sidste uge var det 1. april. Mange medier plejer i den forbindelse at lave en joke-nyhed som en aprilsnar. 
Men fl ere medier valgte i år at lade være med at lave en aprilsnar på grund af corona-krisen.
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Intensiv: En intensiv afdeling på hospitalet 
tager sig af patienter, der er meget, meget 
syge. Det kan for eksempel være, at de har 
brug for hjælp til vejrtrækningen.

Hvad betyder det?


