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Stop-knappen i bussen, gelænderet på 
 trappen, dørhåndtaget ind til klasselokalet 
og stikkontakten, der tænder lyset. Der er 
overflader, vi helt naturligt rører ved hver dag 
– og som mange andre også rører ved hver 
dag. Især nu hvor de fleste er tilbage i skole 
og på arbejde igen, og der ikke længere er 
 corona-restriktioner.

En af de måder, som corona-virus spreder sig 
på, er, hvis vi rører ved de samme ting som en 
smittet person og ikke får vasket hænder eller 
sprittet af. Det samme gælder for de virusser, 
der kan give forkølelse og influenza, som du 
måske kender nogen, der er ramt af lige nu.

Derfor sætter Sundhedsstyrelsen lige nu 
fokus på fem råd, der skal minde os om de 
gode vaner, vi havde under corona-pandemien. 
Hvis vi følger rådene, kan det nemlig hjælpe 
til, at vi undgår at smitte hinanden med både 
 sygdomme som covid-19, forkølelse, influenza 
og halsbetændelse.

Et af rådene handler om at vaske hænder og 
spritte af, og et andet handler om at gøre 
overflader rene. Personer fra Sundheds-
styrelsen og Experimentarium og fem elever 
fra Korsvejens Skole lavede i sidste uge et 
forsøg, der viste, hvor hurtigt og hvor meget 
man kan komme til at sprede virusser og 
 bakterier med sine hænder. 

Eksperiment viser,  
hvordan  virusser og 
 bakterier  spreder sig
Sygdomme som forkølelse og influenza smitter på samme måde som 
covid-19. Derfor er det vigtigt, at vi husker de gode hygiejne- vaner, 
så vi ikke smitter hinanden, nu hvor samfundet er åbnet op igen. 
Elever på Korsvejens Skole har undersøgt, hvor hurtigt man kan 
komme til at sprede virusser og bakterier med sine hænder.

HYGIEJNE
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Ugens tema NYHED

Da timen var slut, blev lyset i 
klasselokalet slukket. Når man lyste 
med en UV-lygte, kunne man se, 
hvor mange steder pulveret fra 
elevernes hænder var endt.

I begyndelsen af timen fik 
eleverne smurt hvidt pulver på 

hænderne. Pulveret spillede rollen 
som virusser og bakterier.

Undervejs i timen skulle eleverne opføre 
sig normalt og ikke tænke over, at de 

havde pulveret på. Pulveret skulle senere 
vise, hvor mange steder man sætter sine 

fingre og hænder i løbet af en time.1
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Pulveret fra elevernes hænder lyste op 
i UV-lys og viste, hvordan virusser og 
bakterier på ens hænder kan sprede 
sig til de steder, man rører ved.Ilayda, 13 år

Mathias, 13 år
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Sundhedsstyrelsen: I 
 Danmark har Sundheds-
styrelsen ansvaret for at 
give råd og  anbefalinger om 
sygdom og sundhed.

Covid-19: Den sygdom, man 
kan få, hvis man bliver smittet med corona-virus.

Experimentarium: Et  videnscenter, der 
 udforsker naturvidenskab og teknologi.

UV: En forkortelse for ordet ultraviolet, 
som bruges om et specielt lys.

Hvad betyder det?

Det er vigtigt at huske de gode vaner
Under corona-pandemien forhindrede vores gode hygiejne-vaner ikke 
kun smitte med covid-19, men også med andre smitsomme sygdomme. 
Og det er en god idé at blive ved med at huske de gode vaner. Det siger 
 overlæge Bolette Søborg fra Sundhedsstyrelsen, der lige nu sætter fokus 
på fem hygiejne-råd. Du kan se de fem råd i boksen til højre. 

Hvorfor kommer I med de her fem råd nu?
Det gør vi, fordi det er vigtigt at blive ved med 
at huske på dem. Også selvom man, heldigvis, er 
vendt tilbage til en almindelig hverdag. Fordi der 
vil hele tiden komme smitsomme sygdomme. Og 
de smitsomme sygdomme smitter på samme 
måde som corona. Altså ved, at man hoster og 
nyser på hinanden, hvis man har symptomer, 
eller at man har fået noget på hænderne, som 
man så enten smitter sig selv med eller smitter 
nogle andre med ved at røre på stikkontakter 
og håndtag og så videre.

Hvorfor er de fem råd vigtige?
De kan faktisk undgå de to måder, man kan blive 
smittet på. Enten ved, at man smittes igennem 
luften, ved at man hoster og nyser ned over en 
anden person. Eller ved, at man selv kommer 
til at hoste sig på hånden og afsætte det på 
for eksempel et håndtag, og så kommer der en 
anden og tager på det. 

Er der forskel på, om man vasker sine hænder 
eller spritter sine hænder?
Det er bedst at vaske sine hænder med vand og 
sæbe. Men man kan jo stå et sted, hvor det ikke 
er muligt at vaske med vand og sæbe, og så er 
det helt sikkert bedre at bruge håndsprit end 
at vente lang tid med at komme hen at vaske 
sine hænder.

Kan man sige noget om, hvor ofte man skal 
huske at vaske hænder i løbet af en dag?
Nok ikke antal. Men man skal i hvert fald – lidt 
ligesom at man børster tænder morgen og 
 aften – så skal man huske, at der er nogle 
 steder, man altid skal vaske hænder. Man skal 
vaske hænder, efter at man har været på 
 toilettet, før man spiser og så også, hvis man 
kommer ude fra en legeplads eller andet. For 
der har man tit rørt ved mange ting, og måske 
har man endda også fået sådan synligt beskidte 
hænder.

Kan man gå for meget op i at vaske hænder?
Det er klart, at man skal vaske hænder, fordi det 
er nødvendigt. Man skal ikke vaske hænder, fordi 
man tænker ‘nu er jeg bekymret, så nu 
vasker jeg dem lige en ekstra gang’. 
Det skal man ikke gøre. Man skal 
vaske dem, fordi man tænker ‘nu 
skal jeg til at spise’ eller ‘nu har 
jeg været ude at lege med en 
masse andre’. Så man skal gøre 
det til en rutine, men man skal jo 
ikke vaske hænder 20 gange om 
dagen. Og så skal man jo selvfølgelig 
også passe på, at ens hud har det 
godt, så man skal huske, at man 
kan bruge lidt håndcreme 
derhjemme for eksempel.

Sundhedsstyrelsens 
fem råd
Som en del af kampagnen Ren Rutine vil 
Sundhedsstyrelsen minde os om fem råd til 
at undgå smitte:

1.  Bliv hjemme, hvis du er syg eller har 
 symptomer på sygdom.

2.  Vask hænder tit eller brug håndsprit.

3.  Gør rent, særligt overfl ader som mange 
rører ved.

4. Luft ud og skab gennemtræk.

5. Host og nys i ærmet.
KILDE: SUNDHEDSSTYRELSEN 
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Signe, 13 år

Emil, 13 år

Rasmus, 13 år

Vasker du hænder lige så ofte 
som under corona- pandemien? 
Scan QR-koden, og deltag i 
afstemningen i appen.

Vasker du hænder lige så ofte 
som under corona- pandemien? 
Scan QR-koden, og deltag i 
afstemningen i appen.


