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Fjädern VT-2020



- om man inte tvättar händerna med tvål och tar i 
varandras ansikten då smittar det 

- man ska stanna hemma, tvätta händerna med 
tvål och med handsprit bara lite 

- man har virus på händerna och om någon 
annan tar på samma så smittar det 

- man kan bli sjuk av det 
- man får inte kramas eller pussas, för det är ett 

virus. 
- men därför ska man hosta i armen
- det smittar när man hostar på någon annan, 

därför måste man hålla för
- man måste hosta i armvecket och hålla för 



- om någon går nära varandra så kan man bli 
sjuk 

- man kan bli sjuk av virus 
- corona är den som skjuter ut massa baciller. 

Dom går runt, men dom är små små så ingen ser 
dom. Ibland går den hem till någon och bacillar 
där, typ på golven och så. 

- det ser ut som flugor som kommer ut ur munnen 
när man hostar eller nyser. Ibland sväljer man 
dom men ibland kommer dom ut och är baciller. 
Det kommer typ 5-7 stycken, eller 5000 kanske

 

- det smittar liksom ihop många små 
baciller och så blir det en jättestor bacill 
och då måste man göra något åt det och 
det är typ stanna hemma!

- virus är att man kan smitta, få feber, ont i 
skelettet, hosta och dö. Men inte barn, 
bara vuxna och gamla men definitivt 
gamla. 

- om man är gammal ska man stanna 
hemma 

- man ska hosta i armbågen eller 
armväcket 

- virus är rött, grönt, kanske lite blått men 
inte lika mycket 



- det smittas snabbt, puff bara 
- när man är inne smittar det mer därför är 

det bra att vara ute 
- man behöver tvätta händerna noggrant 
- man kan dö av det, det är mest farligt för 

gamla. Men barn blir mest förkylda bara 
- jag är rädd för viruset 
- vi är inte rädda för det, för barn kan inte 

dö av det bara bli sjuka därför är vi  inte 
rädda

- viruset är först grönt, sen är det streck som 
åker runt i det 

- man måste ha skydd 

- i affären måste man ha handskar och 
gasmask och tvätta händerna och ta sprit 

- tänk om corona kommer hit, då får vi mest 
vara hemma 

- eller så flyttar vi fram tiden så viruset skulle 
vara borta

- ja, kanske hoppa in i en tidsportal 
- det är tråkigt att inte få träffa sina vänner 

och kusiner 
- ja eller sin farfar med hjärtproblem
- det är tråkigt med det här viruset men vi 

tror att det kommer försvinna 
- om man gör det som man ska göra så 

kommer det nog att försvinna, typ tvätta 
händerna och så 


