Pravdivé a nepravdivé informácie
o coronavíruse (COVID-19)
NEPRAVDIVÉ: Coronavírus sa dá liečiť s antibiotikami alebo
liekmi proti malárii
PRAVDIVÉ: Zatiaľ nie je žiadna vakcína ani liečba na coronavírus.
Vedci na celom svete tvrdo pracujú na tom, aby vyvinuli vakcínu na vírus, ale ešte nevieme,
ako dlho toto potrvá. Odhady kolíšu medzi 12 až 18 mesiacmi.
Vedci tiež skúmajú rozličné lieky, ktoré by mohli pomôť pri liečení coronavírusu vrátane
liekov na atritídu, proti malárii a HIV. Tieto lieky nevyliečia coronavírus, ale môžu znížiť
počet ľudí, ktorí vírus dostanú ako aj vážnosť prípadov.
Preto je dôležité nečakať na vakcínu alebo liečbu na coronavírus – a preto Austrália prijala
tak veľa opatrenípre zdravie verejnosti.

NEPRAVDIVÉ: Deti sú ‘super-prenášačmi‘ coronavírusu
PRAVDIVÉ: Zatiaľ čo deti sú známe tým, že sú ‘super-prenášačmi‘ baktérií a bacilov
všeobecne, a určite tak môžu byť pri chrípke, nezdá sa, že by to bolo to isté aj pri
coronavíruse. Aspoň nie zatiaľ. Nikde na svete nie sú údaje poukazujúce na to, že hlavne
detí prenášajú tento vírus. Nevylučujeme to. Je to možné. Ale evidencia je, že deti ‘superprenášačmi‘ coronavírusu nie sú.

NEPRAVDIVÉ: Austrália nemôže získať dostatočné množstvo
lekárskeho zariadenia a potrieb (ventilátorov, masiek,
testovacích súprav)
PRAVDIVÉ: Jednoduchá odpoveď pacientom, a hlavne zdravotníckemu personálu,
ktorýsa o nich stará, je – áno. Austrália má dostatočné množstvo zariadenia na boj proti
tejto pandémii. Avšak momentálne je nápor na všetky testujúce potreby vzhľadom na to, že
celosvetová požiadavka zďaleka prevyšuje kapacitu dodávky a výroby.
Personál si môže byť istý, že máme osobné ochranné vybavenie, ktoré je stale dodávané,
čo v zápätí znamená, že pacienti môžu dostávať najlepšiu možnú starostlivosť. Napríklad,
Národný sklad zdravotných podmienok (National Medical Stockpile) má viac ako 10 miliónov
masiek. Austrálska vláda neustále zabezpečuje dodatočné masky na to, aby bolo
dostatočné množstvo na sklade a aby mala Austrália dostatočné množstvo ochranného
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vybaveina na podporu našich zdravotných profesionálnych pracovníkov ako sa pandémia
vyvíja. Toto zahrňuje zvýšenú tuzemskú výrobnú schopnosť a kapacitu.
V Austrálii je zvyčajne 2.200 ventilovaných nemocničných lôžok. Pri využití existujúcich
anestetických strojov a iného zariadenia počas uplynulých šiestich týždňov máme teraz
4.400 ventilovaných lôžok a snažíme sa toto množstvo zvýšiť na 7.500. Na začiatku apríla
bolo 20 pacientov s coronavírusom na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorípotrebovali
ventilátor.
Sieť na prenosné choroby Austrália (Communicable Diseases Network Australia) má denné
pojednávania na prehodnotenie svojich usmernení na testujúce požiadavky tak, aby boli
uskutočňované iba nevyhnutné testy.

NEPRAVDIVÉ: Austrálske nemocnice nebudú môcť zvládnuť
zvýšený dopyt kvôli coronavírusu
PRAVDIVÉ: Verejné a súkromné nemocnice v Austrálii sa spojili v boji proti
coronavírusu. Historické partnerstvo medzi vládou Austrálie, štátmi a teritóriom a
súkromným nemocničným sektorom sprístupnilo ďaľších 34.000 lôžok a 105.000
zdravotného personálu celonárodne na pomoc v boji proti coronavírusu.
Súkromnýsector poskytne nemocničné služby verejným pacientom tým, že poskytne svoje
zariadenia, lôžka, potreby a personál na doplnenie verejného systému.
Tiež bude pokračovať v podporovanídlhotrvajúcich užívateľov vnútroštátneho systému
poistenia pre prípad invalidity (NDIS) v štátnych nemocniciach, ako aj pre starobilych a
všeobecných pacientov.
Toto partnerstvo zabezpečí, aby boli plné zdroje prvotriedneho zdravotného systému
Austrálie pripravené a zamerané na liečenie pacientov ako je treba počas pandémie.

NEPRAVDIVÉ: Dvojtýždenné uzamknutie (lockdown) zastaví
šírenie coronavírusu
PRAVDIVÉ: Tým že sa uložia obmedzenia na dva či tri týždne a potom sa zrušia a
všetko sa vráti do našich normálnych životov, sa šírenie vírusu nezastaví.
Riziko uzamknutia iba na dva týždne je, že coronavirus sa znovu vynorí a možno ešte
agresívnejšie ako predtým.
Niektorí ľudia sa pýtajú, že prečo sme neuložili úplné uzamknutie ako urobili iné krajiny.
Odpoveďou je, že my sme zotrvali pred krivkou, nie ako iné krajiny napríklad Taliansko,
Španielsko a Irán, a mestá ako Wuhan v Číne, kde vypuknutie nastalo.
Než si zdravotní experti v týchto krajinách uvedomili, čo sa deje, coronavirus bol bez
kontroly a šíril sa ako blesk. Preto ani nemocnice v týchto krajinách nemohli zvládnuť liečbu
ľudí so závažnou formou tejto choroby.
Naši zdravotní experti neustále monitorujú počet nových prípadov vznikajúcich každý deň v
Austrálii ako aj miesta, kde došlo k prenosu choroby. Na základe evidence potom dávajú
odporúčania týkajúce sa nových pravidiel alebo obmedzení, ktoré treba zaviesť. Každý by sa
mal oboznámiť so súčasnými obmedzeniami a navštíviť web stránku www.australia.gov.au.
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NEPRAVDIVÉ: Keď budeme každého testovať, zastavíme
šírenie coronavírusu
PRAVDIVÉ: Testovanie nezastaví šírenie vírusu.
Ako každý iný virus, tak aj COVID-19 sa pohybuje z jednej osoby na druhú. Iba nepretržitá
spoločenská vzdialenosť od iných a domáca karanténa, ak vám nie je dobre, môže šírenie
vírusu zastaviť.
Testovanie na potvrdenie, či niekto, kto vykazuje symptómy COVID-19 ho aj má, nám
pomáha sledovať šírenie choroby a znížiť prenos. Ak vieme o niekom, kto to má, tak tá
osoba sa môže izolovať a my môžeme vystopovať, s kým bola v kontakte a znížiť risk
ďaľšieho prenášania
Avšak negatívny test na COVID-19 ešte neznamená, že človek nie je v ohrození sám alebo
pre druhých. Možete mať negatívny test na COVID-19 po tom, čo ste mu bol vystavený, ale
skôr než vyviniete príznaky. Jeden deň môžete byť negatívny a pritom byť nainfikovaný na
druhý deň. Preto je také dôležité udržiavať správne hygienické návyky a spoločenskú
vzdialenosť, ako aj zostať doma a vychádzať len pre základné potreby. Toto pomôže
zabrániť prenášaniu nielen COVID-19, ale aj iných chorôb, čím sa zníži dopyt po našich
zdravotných službách.

NEPRAVDIVÉ: Testovacie súpravy nie sú presné
PRAVDIVÉ: Súčasné testovanie na COVID-19 používa tzv. amplifikáciu nukleových
kyselín (polymerická reťazová reakcia – PCR), ktorá je veľmi presná. Počas testu zoberie
zdravotný professionál vzorku výterom z hrdla a nosa. V tomto období sú všetky testové
zložky vyrábané v zahraničí, prevažne v Európe a Ázii. Aj keď mnohí dodávatelia týchto
zložiek a laboratórií v rámci a mimo štátov a teritória používajú rozdielne zložky, dôležité je,
že používajú rovnaké testujúce metodológie. Existuje nápor na všetky testujúce potreby
vzhľadom na to, že celosvetová požiadavka zďaleka prevyšuje kapacitu dodávky a výroby.
Testy protilátok v mieste starostlivosti nie sú presné na diagnózu a preto sa neodporúčajú na
tento účel.
Austrálska vláda úzko spolupracuje s laboratóriami siete verejného zdravia (Public Health
Laboratory Network) a s dodávateľmi za účelom zabezpečenia dodávok a preskúmania
alternatívnych možnosti dodávok na zabezpečenie dostatočnej kapacity a schopnosti
testovania na coronavirus v Austrálii.

Navštívte pravidelne túto web stránku a informujte sa o kľúčovom vývoji odozvy austrálskej
vlády na COVID-19.
SBS má tiež veľkú škálu informácií ohľadne COVID-19 vo vašom jazyku. Môžete tiež použiť
aplikácie na mobilných telefónoch a rozšírenia prehľadávačov na to, aby ste si preložili
informácie od vlády. Vyhľadajte si tie, ktoré potrebujete.
Ďaľšie informácie v anglickom jazyku nájdete na web stránke www.australia.gov.au.
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