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Hej med dig

Mit navn er Calle.
Calle-Corona.

Du har nok hørt mit navn.
Alle de voksne snakker meget om mig.
De snakker om mig i fjernsynet og i radioen.
Jeg er blevet kendt.

Jeg er en virus.
Alle de voksne kalder mig Corona-virus.
Du kan bare kalde mig Calle-Corona.

Jeg er en helt ny virus.
Jeg kommer fra Kina. 

Jeg har rejst over hele verden nu.
Jeg har rejst hurtigt.
De voksne snakker om at jeg er i mange lande nu. 

Jeg er også i Danmark nu. 

Vil du prøve at tegne mig?...



Jeg er en virus.
Jeg er en Corona-virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

En virus lever på mennesker eller dyr.
Jeg kan kun leve når jeg kan bo på et menneske eller på et dyr. 

Jeg er en Corona-virus.
Når jeg �ytter ind på et menneske 
så er mennesket smittet.
Når jeg bor på et menneske 
så har det menneske fået Corona-Virus.

Jeg kan nemt hoppe fra et menneske til et andet.
Det er sådan at jeg smitter.
Det er sådan at jeg rejser rundt.

Hvad ved du om mig?... sæt kryds
Kan jeg leve på dyr?

Kan jeg leve på en bamse?

Kan jeg smitte andre?

NEJ JA

NEJ JA

NEJ JA



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Hvis jeg �ytter ind på et menneske 
bliver det menneske syg.

Man kan måske mærke at jeg er på besøg
hvis man føler:

ONDT I HALSEN
og TØR HOSTE

HOVEDPINE FEBER

SLØJ OG TRÆT DÅRLIG

Men det er slet ikke sikkert
at det er mig som er på besøg

Måske er man bare 
helt almindeligt syg

Du har sikkert prøvet 
at være syg før
Kan du huske det?

Kan du tegne engang du var syg?...



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Jeg elsker at hoppe rundt mellem mennesker.
Det er sådan at jeg smitter. 

Jeg kan bedst hoppe og smitte:

Hvis I hoster på hinanden
Hvis I ikke vasker jeres hænder
Hvis I ikke vasker jeres mad
Hvis I piller jer i øjnene og næsen uden at vaske hænder

Hvordan smitter jeg? Skriv/tegn...



Skriv eller tegn
alt det du ved om mig...



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Jeg elsker at hoppe rundt mellem mennesker.
Det er sådan at jeg smitter. 
I kan stoppe mig fra at smitte.
I kan undgå mig.

Jeg kan ikke hoppe rundt og smitte..

Hvis I vasker jeres hænder
Hvis I kun hoster ned i ærmet
Hvis I vasker jeres mad
Hvis I ikke piller jer i øjnene og næsen uden at vaske hænder

Hvordan undgår man mig? Skriv/tegn...



Der �ndes mange virus
Vi kalder dem alt muligt

FORKØLELSE
INFLUENZA

MÆSLINGER

FORKØLELSES-SÅR

CORONA



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Jeg har rejst meget rundt.
Jeg har smittet mange mennesker.

Jeg er kommet til Danmark.
Jeg har smittet mennesker i Danmark.

I Danmark er der gode læger.
I Danmark er der gode sygehuse.

Læger og sygehuse kan godt slå mig ud.
Det er de gode til.

Har du været på sygehuset før? Skriv/tegn...
Kender du nogen der har været på sygehuset?



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Nogle mennesker er bange for mig.

De voksne snakker meget om mig.
De snakker om mig i radioen.
De snakker om mig i fjernsynet.
De snakker om mig på internettet.

Du behøver ikke være bange for mig.

Hvad har du hørt om mig?

De voksne ved meget om mig.
Du kan altid spørge en voksen.

Har du nogle spørgsmål?



Jeg er en Corona-Virus.
Du kan kalde mig Calle-Corona.

Du behøver ikke at være bange for mig.

I Danmark er der gode læger.
I Danmark er der gode sygehuse.

Læger og sygehuse kan godt slå mig ud.
Så forsvinder jeg igen.

Når lægerne og sygehusene har fjernet mig
bliver man rask igen

Så er man rask.

Hvad skal alle huske for at undgå mig? Skriv/tegn...




