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CORoNa-pAs

Sådan skal corona-smitten holdes nede
I de seneste uger er ﬂere og ﬂere blevet smittet med corona-virus. Derfor har politikerne valgt,
at man igen skal vise corona-pas på nogle bestemte steder.
JOURNALIST: SIMON THINGGAARD HJORTKJÆR

Vinteren nærmer sig, og det betyder, at flere og
flere igen vil blive smittet med corona-virus. Det
fortæller professor Søren Riis Paludan om her i
artiklen.
I sidste uge holdt statsminister Mette
Frederiksen pressemøde om antallet af
corona-smittede, som stiger. På pressemødet
fortalte hun blandt andet, at regeringen ville
snakke med de andre partier i Folketinget
om at lave nye corona-restriktioner. Statsministeren opfordrede også alle voksne, der
ikke er blevet vaccineret, til at få en vaccine.
Sundhedsmyndighedernes tal viser nemlig,
at der er mindre sandsynlighed for at blive
smittet og for at blive alvorligt syg, hvis man er
vaccineret.

Corona-pas
For at forhindre, at antallet af smittede stiger
så meget, at vores sygehuse ikke kan følge

med, har politikerne besluttet, at nogle coronarestriktioner skal genindføres.
Først og fremmest drejer det sig om
corona-passet, som voksne kan have på deres
mobiltelefon. Med et corona-pas kan man
bevise, at man enten er vaccineret, eller at man
for nylig er blevet testet. Man kan også have et
gyldigt corona-pas, hvis man allerede har været
smittet med corona tidligere.

et plejehjem. Man skal blandt andet også vise
corona-pas, hvis man skal se fodbold på et
stadion, besøge en forlystelsespark eller et
badeland.
KILDER: CORONASMITTE.DK

Børn under 15 år skal ikke vise corona-pas.

Hvor skal man vise corona-pas?
Fredag i sidste uge startede de nye regler for
corona-pas, og de fortsætter i mindst en måned.
Det er især på steder med mange mennesker,
at man skal vise corona-pas. Men også på
steder, hvor der er svage eller ældre, som kan
blive alvorligt syge, hvis de bliver smittet.
Voksne skal blandt andet vise corona-pas, hvis
de skal besøge nogen på et hospital eller på

Sådan ser et
corona-pas ud.
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En ny undersøgelse viser, at ﬁre ud af fem danskere mener, at teknologi er med til at gøre deres hverdag lettere.
Undersøgelsen viser også, at det især er kvinder, der er begejstrede for teknologi. Kilde: TEKNIQ Arbejdsgiverne
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Corona-virus er
værst om vinteren
Hvorfor stiger smitten lige nu?
Luftvejsinfektioner er sygdomme, der rammer
luftvejene og lungerne. Man ved, at de er mere
almindelige om vinteren. Det skyldes, at vi
er tættere sammen, og vi er mere indenfor.
Dermed er der større risiko for smitte. Man ser
næsten altid, at der er færre luftvejsinfektioner
om sommeren, og at der er flere om vinteren.
Det ser vi også med corona, som også smitter
via luftvejene.
Hvad med de store arrangementer, som vi nu
kan gå til. Er de skyld i, at ﬂere bliver smittet?
Arrangementerne er ikke skyld i det, for dem
kunne man også tage til i august og september.
Og der var der ikke mange, der blev smittet.
Men det er rigtigt nok, at der nok ville være
færre smittede nu om vinteren, hvis man ikke
havde åbnet op for store arrangementer
overhovedet. Men den primære årsag til, at
smitten stiger, er, at det er blevet vinter.
Bliver det så sådan, at corona-smitten stiger
igen hver vinter?
Både ja og nej.
Der vil altid være større risiko for coronasmitte om vinteren. Men man skal huske, at
mange af dem, der bliver smittet nu, bliver
immune. Det vil sige, at de har mindre risiko for
at blive smittet næste vinter.
Skal folk så vaccineres før vinteren næste år?
Mange af de mest sårbare blev jo vaccineret
sidste vinter. Og for nogle af dem er deres
immunitet ved at gå lidt ned, fordi det er
noget tid siden. Men hvis man nu sørgede
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Professor Søren Riis Paludan svarer på Børneavisens
spørgsmål om corona-virus.
for, at man vaccinerede de mest sårbare
lige efter sommerferien, så ville der være
den bedste immunitet i samfundet i løbet af
vinteren. I år havde vi den bedste immunitet
om sommeren. Men det var der, hvor der ikke
var så meget virus.
Hvorfor er der så mange, der er vaccinerede,
som alligevel bliver smittet?
For mange er det ved at være noget tid siden,
at de blev vaccineret. Det betyder, at deres
immunitet, som de har fået fra vaccinen, er ved
at gå lidt ned.

Skriv din holdning i
Børneavisens app.

Og den virus, som er udbredt lige nu, er den
udgave, som kaldes delta-varianten. Og den er
hyper-smitsom. Den kan smitte rigtig effektivt
mellem dem, der ikke er vaccineret. Og den
smitter mindre effektivt blandt dem, der er
vaccineret. Men man kan altså godt stadig
blive smittet. Heldigvis er de vaccinerede
meget bedre beskyttet mod at blive syge.
Så ja, vaccinerede kan godt blive smittet. Men
ikke lige så ofte som blandt de ikke-vaccinerede.
Og de vaccinerede bliver ikke lige så syge, hvis
de bliver smittet.
Hvad kan man gøre som barn, hvis man gerne vil
være med til at forhindre mere smitte?
Først og fremmest skal børn ikke være nervøse.
For hvis man selv bliver smittet som barn, er der
kun en lille risiko for, at man bliver rigtig syg. Så
hvis man får en positiv test, skal man bare tage
det roligt, slappe af og tage situationen med
højt humør. Og så skal man selvfølgelig sørge
for ikke at komme i kontakt med andre end sine
allernærmeste, så man ikke smitter andre.

Hvad betyder det?
Immune: Hvis man er immun over for en sygdom,
betyder det, at man enten slet ikke kan få sygdommen eller har en meget lille risiko. Man kan
blive immun over for nogle sygdomme, når man har
haft dem én gang. Så kan man aldrig få dem igen.
Man kan også blive immun med en vaccine. I nogle
tilfælde er man kun immun i en periode.
En positiv test: Når man tester for noget, og
man finder det, som man kigger efter, kaldes
det en positiv test. Så når man undersøger
for corona-virus, og man finder den, kaldes det
en positiv test, selvom man nok synes, det er
negativt, at testen var positiv.

