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Bara föräldrar får besöka dig
När du är på sjukhuset så får bara dina föräldrar 
besöka dig, och bara om de är helt friska. Inga 
syskon, inga kompisar. Det är tråkigt men ju fler 
som träffas, desto större är risken att fler smittas.

På sjukhuset behöver vi vara extra försiktiga för att skydda dig och din familj 
från att bli smittade. Vi måste också skydda alla som arbetar här så att de 
kan fortsätta ta hand om dem som kommer till sjukhuset. 

Minska risken att sprida smitta
Kom ihåg att tvätta händerna, hosta och nys i 
armvecket. Vi vet att corona-viruset smittar lätt. 
Därför måste vi hjälpas åt så att smittan inte 
sprids. Alla som känner sig det minsta sjuka ska 
stanna hemma.

Kan jag bli sjuk av corona-viruset?
Vi vet fortfarande lite om viruset eftersom det är 
så nytt. Det vi vet är att du som är ung inte brukar 
bli så sjuk. De flesta får bara en lätt förkylning 
men vissa kan bli mycket sjuka, exempelvis om 
man är gammal. 
 

 
Hur vet vi att någon har corona-virus?
Feber och hosta kan vara en vanlig förkylning. Det 
kan också vara corona. För att säkert veta behöver 
vi ta ett prov på snoret i näsan med en pinne. 



Skyddskläder 
Du kommer kanske att se oss personal i skyddskläder. Det heter skydds-
kläder eftersom kläderna ska skydda den som har dem. Det kan vara svårt 
att känna igen oss när vi inte har våra vanliga sjukhuskläder. Det kan också 
vara svårt att se vår mun när vi pratar och ler.

Så här ser vi ut när vi har skyddskläder på:

 

Är du orolig eller har frågor?
Prata gärna med någon av oss som jobbar på sjukhuset.

På 1177.se finns mer information och på fler språk om 
barn och corona-viruset.

När har vi skyddskläder på?
Vi ska klä oss i skyddskläder 
när vi tar prov i näsan för att se 
om någon har corona-viruset. 
Vi har alltid skyddskläder om 
någon har eller kanske har 
corona. Det är för att vi inte ska 
bli smittade och kunna smitta 
andra. 

Visir 
ett genomskinligt 

skydd framör ansiktet 
Munskydd

Handskar

Plastförkläde

Andningsmask
En mask som täcker

näsa och mun. 
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