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Ved I hvad? Poul kommer ikke i dag. 
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Han er nødt til at blive hjemme i to 
uger, fordi han er meget træt, har 
feber, hovedpine, og hans krop er 
dækket med små pletter.
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Mæslinger er en 
virussygdom. 
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Et virus er en meget lille 
mikrobe, som kan gøre 

os syge, når det kommer 
ind i vores krop.

Virusser er så små, 
at de ikke kan ses 

i et almindeligt 
mikroskop. 

For at se 
dem skal 
vi bruge et 
elektron 
mikroskop.
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Virusser og bakterier er 
mikrober, som kan gøre 
os syge, når de kommer 
ind i vores krop. 
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Når et virus kommer ind i en 
af vores celler, begynder det 
at dele sig. 

Vores krop er lavet af 
millioner af celler.
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