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9. Smittspridning 
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Bakgrund

Under Covid-19-pandemin har körsång ställts in på grund av att några körövningar och konserter
resulterat i utbrott av Covid-19. Vid en körövning i Skagit County, Washington state, USA spreds
sjukdomen till 87% av deltagarna. Man misstänkte att utandade droppar och aerosoler kan ha bidragit till
den effektiva smittspridningen, kunskap saknades om aerosolemissioner vid sång. Syftet med vår studie
var att mäta hur mycket droppar och aerosoler som andas ut vid sång jämfört med vid tal och andning. 
Metod

Tolv frivilliga sångare (7 professionella, 5 amatörer) deltog i studien. Mätningar utfördes i en
renluftskammare då sångarna sjöng en kort, konsonantrik text. Sångarna fick dels sjunga in i en tratt, då
aerosolpartiklar i storleken 0.5-20 µm mättes, och dels sjunga framför en höghastighetskamera där
droppar fångades på bild. Wilcoxons signed rank test användes för att jämföra olika sångövningar på
gruppnivå. Vi samlade också in luftprover nära två Covid-19-sjuka personer som andades, läste högt
och sjöng och analyserade proverna med PCR. 
Resultat

Sångarna andades ut en större mängd aerosol under sång än under tal (p=0.002), och ännu mer under
högljudd sång (p=0.002). Även antalet utandade droppar ökade under sång och högljudd sång, men
statistisk signifikans uppnåddes inte på grund av ett lägre antal deltagare (fem) i mätningarna med
höghastighetskameran. Då testpersonerna sjöng högljutt med munskydd var mängden utandad aerosol
och droppar låg, i nivå med normalt tal. SARS-CoV-2 kunde inte påvisas i luftproverna. 
Slutsats

Sång och tal i högljudda miljöer bör betraktas som riskfulla aktiviteter under Covid-19-pandemin.

Studien har publicerats i tidskriften Aerosol Science and Technology. 
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