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I fl ere andre lande i Europa har de fundet 
 løsninger, så børn kan gå i skole igen. Østrig 
er ét af de lande. Her tester eleverne sig 
selv hver  mandag og  onsdag på skolen. Det 
gælder elever fra 5. klasse og op. Testen er en 
 hurtigtest, der giver svar efter 15 minutter, og 
man tester sig selv med en vatpind i næsen. De 
yngre elever må blive testet derhjemme med 
hjælp fra deres forældre. På siderne her kan 
du se, hvordan Simon i Østrig tester sig selv.

I Østrig tester børn sig selv
I Østrig er skolerne åbnet igen efter at have været lukkede i fl ere måneder. 
Nu må alle børn komme i skole igen, hvis de bliver testet hver uge.

CoroNa-tEst

Testsættet består af:

Simon, 10 år

Det er ikke svært at 
teste sig selv, og det kilder 

bare i næsen. 

En podepind, som ligner en vatpind

En lille tube med væske

En testplade
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Den kendte Dumle-slikkepind kan snart ikke længere fi ndes i butikkerne. Virksomheden Fazer, der 
har  produceret slikkepindene i mere end 60 år, vil ikke længere lave Dumle-slikkepinde. Kilde: Fazer
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 FOTO: FAZER
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VoxpOp

Der fi ndes fl ere forskellige måder at teste, om 
en person har corona-virus. Du har måske hørt 
om typerne PCR-test og antigentest (kaldes 
også hurtigtest). Og du har sikkert også prøvet 
at blive testet. 

En PCR-test foregår oftest ved, at man bliver 
podet i halsen med en lang vatpind. PCR-testen 
giver et meget sikkert testsvar, og man får svar 
senest efter to dage.

En antigentest foregår ved, at man bliver podet 
i næsen med en vatpind. Antigentesten giver 

ikke et lige så sikkert svar som PCR-testen. Til 
gengæld får man svar efter cirka 15 minutter.
Der fi ndes forskellige typer af antigentest. Nogle, 
hvor vatpinden skal langt ind i det ene næsebor, 
og nogle, hvor vatpinden skal i begge næsebor, 
men ikke nær så langt op.

Lige nu er forskere også i gang med at 
 undersøge, om spytprøver kan blive et  effektivt 
og mere behageligt alternativ til næse- og 
 halstestene.
KILDER: SUNDHEDSSTYRELSEN OG RIGSHOSPITALET

Jeg synes 
ikke, det er 

særligt fedt at 
blive testet, men det er okay, 
for så kan jeg komme i skole. 

Jeg synes, det er nemt at teste sig 
selv, og det føles, som om jeg piller 

næse. Man behøver ikke at være bange 
for testen, det er ikke så slemt. Man 

kan øve sig med en vatpind derhjemme 
først. Man skal heller ikke være nervøs 

for, om testen er positiv, for det kan 
man ikke gøre for.

Det er 
ikke svært

at teste sig 
selv, og det kilder 

bare i næsen. Før man tester sig selv 
for første gang, bør man se en video om, 

hvordan man gør. 

Man skal ikke stikke vatpinden for langt 
ind, men heller ikke for lidt. Og man må 
ikke røre ved spidsen af vatpinden, før 

man stikker den ind i næsen.

Det er ikke slemt 
at blive testet, 

og det er godt, at 
vi bliver testet, så man 

hurtigere kan opdage, hvis nogen er 
positiv. Alle kan teste sig selv, det er slet 

ikke svært. 

Det kilder lidt i næsen, og det gør ikke 
ondt. Man skal ikke tænke så meget 

– gør det bare!

Først skal man stikke vatpinden op i det ene næse-
bor og dreje den fem omgange. Det samme gør 
man bagefter i det andet næsebor – med samme 
vatpind.

Når vatpinden har været i begge næsebor, skal man 
stikke den ned i væsken i den lille tube. Her skal man 
dreje vatpinden rundt fem gange, inden man tager 
den op af tuben igen. Så sætter man hætten på 
 tuben og vifter lidt med bunden af den, så væsken 
blandes sammen.

Herefter drypper man væske på det lille felt på 
testpladen.

Efter 15 minutter viser det lange felt midt på 
testpladen, om man er smittet med corona-virus 
eller ej. Én streg betyder ‘negativ’. Så Simon har 
ikke corona.

Sara, 13 år, Østrig

Simon, 10 år, Østrig

Elias, 9 år, Østrig

 FO
TO

: P
R

IV
AT

Jeg synes 
ikke,

særligt fedt at 
blive testet, men det er okay, 
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ikke svært
at teste sig 

selv, og det kilder 
bare i næsen. Før man tester sig selv 
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man stikker den ind i næsen.

Det er ikke slemt 
at blive testet, 

og det er godt, at 
vi bliver testet, så man 

hurtigere kan opdage, hvis nogen er 

Sara, 13 år, Østrig
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SÅDan GØR man

Forskellige corona-test


