
Vi passer godt på dine forældre

En bog der fortæller børn af personale på danske 
hospitaler, hvordan hospitalerne passer godt på deres 
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Hej! Jeg er helt sikker på, at du allerede 
har hørt om Coronavirus.
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Det er en virus man kan blive syg af, og derfor skal de 
fleste blive hjemme for tiden.
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For de fleste mennesker er coronavirus ikke farligt og alvorligt. Men når vi 
alligevel skal blive hjemme, er det fordi, nogle mennesker kan blive rigtig syge, 

hvis de bliver smittet med coronavirus
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Og nogle af dem kan få brug for at komme på 
hospitalet, så vi kan passe godt på dem. Her arbejder 

der heldigvis mange rigtig dygtige mennesker.
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Hvis din mor eller far arbejder på hospitalet, så kan det altså 
være, at dine forældre skal ekstra meget på arbejde.
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Måske er du lidt bekymret for, om din mor eller far bliver smittet med 
coronavirus på arbejdet. Derfor vil vi gerne vise dig, hvad vi gør for at passe 

godt på dine forældre. Kom med ind og se hvordan!
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Vi sørger for, at alle vasker deres hænder rigtig grundigt og 
spritter deres hænder af.
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Det kan coronavirus nemlig slet ikke lide.
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Og når vi er samlet med de andre der arbejder på sygehuset, så 
passer vi på, at vi ikke står for tæt på hinanden.
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Vi sørger også for, at der ikke er for mange samlet i det samme rum, 
på samme tid. På den måde gør vi det rigtig svært for Coronavirus at 

hoppe fra den ene til den anden.
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Og når vi skal være tæt på dem der 
er blevet syge med Coronavirus, så 

passer vi ekstra godt på!
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Vi tager handsker på.
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Og så har vi også andet udstyr, som for eksempel masker med visir 
som er en slags beskyttelsesbriller.
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Nogle gange tager vi også hele dragter på, selvom det 
måske ser lidt mærkeligt ud.
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På den måde sørger vi for, at coronavirus har meget 
sværere ved at smitte os.
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Så vi gør alt, hvad vi kan, for at passe godt på din far og 
din mor når de er på arbejde.
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Husk, at hvis du bliver utryg eller bekymret, så er det 
vigtigt at fortælle en voksen, hvad du er bekymret for.



19

Du kan også altid ringe eller skrive til BørneTelefonen.
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forældre
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Se hele bogen som tegnefilm
animeretkampagne.dk/vipasserpaa.html
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Kolofon
Bogen og filmen er produceret af Happy Flyfish Rights ApS for Sundhedsstyrelsen 

og Region Midtjylland for alle danske regioner og hospitaler.
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