SÅDAN GØR MAN

CORONA-TEST
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Børn kan teste sig selv
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Det er ikke svært at
teste sig selv, og det kilder
bare i næsen.

Børne- og Undervisningsministeriet vil gerne
have, at skolerne kan åbne igen efter juleferien,
selvom corona-smitten i samfundet er høj. For at
kunne holde skolerne åbne på en ansvarlig måde
anbefaler man, at alle voksne og børn fra 1. klasse
og op bliver testet to gange om ugen.

Først skal man stikke vatpinden op i det ene næsebor og dreje den rundt. Det
samme gør man bagefter i det andet næsebor – med samme v atpind. Der er
forskellige typer af test, men man skal normalt dreje 4-5 gange i hvert næsebor.

For at gøre det nemmere at teste kan man få
gratis selvtest. Børn kan altså teste sig selv i
stedet for at skulle testes af en voksen i skolen
eller på et testcenter. Der skal bare være en
voksen til stede, mens man tester.

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.

I Østrig testede børn allerede sig selv sidste
vinter. Det var et krav for at komme i skole. Her
viser østrigske Simon, hvordan man tester sig selv.
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For at holde skolerne åbne, selvom der er meget corona-smitte i samfundet, har
politikerne besluttet, at børn kan få mulighed for at corona-teste sig selv. Det har
børn i Østrig gjort længe. Her viser Simon fra Østrig, hvordan man gør.

Når vatpinden har været i begge næsebor, skal man stikke den ned i væsken i
den lille tube. Her skal man dreje vatpinden rundt, inden man tager den op af
tuben igen. Så sætter man hætten på tuben og vifter lidt med bunden af tuben,
så væsken blandes sammen.
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Simon, 11 år

FO
TO
:

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.

Elias, 10 år, Østrig

En lille tube med væske

En testplade

Testsættet består af:

Der findes flere forskellige måder at teste, om en
person har corona-virus. Du har måske hørt om
typerne PCR-test og antigentest (kaldes også
hurtigtest).

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 hurtigt et svar.

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.

Der findes forskellige typer af antigentest. Hvis
du skal teste dig selv, skal du følge vejledningen,
og du kan få hjælp af en voksen. Der skal nemlig
være en voksen til stede, mens du tester dig selv.
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En podepind, som ligner en vatpind
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Forskellige corona-test

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.

