કોરોનાવાઇરસની બાબતમાાં ખોટી માહિતી
અને તથ્યો (COVID-19)
ખોટાં: બેક્ટેહરયા મારવાની કે મેલેરીયા મટાડવાની દવાથી તમે
કોરોનાવાઇરસની સારવાર કરી શકો છો
સાચ:ાં િજ સધી કોરોનાવાઇરસની કોઇ રસી કે સારવાર નથી.
આખી દનનયામાાં સાંશોધકો આ વાઇરસ માટે રસી તૈયાર કરવા સખત પહરશ્રમ કરી રહ્યા છે પરાં ત ાં આમાાં
કેટલો સમય લાગશે તે આપણને ખબર નથી. અંદાજે ૧૨ અથવા ૧૮ મહિના લાગશે.
સાંશોધકો કોરોનાવાઇરસની સારવારમાાં મદદરૂપ થાય એવી શક્યતા ધરાવતી સાંનધવા, મેલેહરયા અને
એચઆઇવીની દવાઓ સમેતની જદી-જદી દવાઓનો ઉપયોગ કરવા નવષે તપાસ કરી રહ્યા છે . તેનાથી
કોરોનાવાઇરસ મટશે નિીં પરાં ત ાં તેનાથી વાઇરસથી અરસગ્રસ્ત થતાાં લોકોની સાંખ્યા અને તેના રોગની
ગાંભીરતા કદાચ ઘટાડી શકાશે.
આથી કોરોનાવાઇરસની રસી અથવા સારવારની રાિ જોતા ના રિીએ તે મિત્વન ાં છે – અને આ
કારણથી જાિેર સ્વાસ્થયનાાં આટલા બધાાં પગલાાં ઓસ્રેલીયા દ્વારા અમલમાાં મકવામાાં આવ્યા છે .

ખોટાં: બાળકો કોરોનાવાઇરસનાાં અનધક ફેલાવો કરનારા `સ ૂપર સ્રેડર´
છે
સાચ:ાં જ્યારે

સામાન્ય સાંજોગોમાાં બાળકો જીવાણઓ
ાં અને જતાં ાંઓનો અનધક ફેલાવો કરવા માટે જાણીતા

છે , ચેપી શરદી અને તાવની બાબતમાાં તો તેઓ ચોક્કસ કરી જ શકે છે , કોરોનાવાઇરસના હકસ્સામાાં
આવ ાં નથી જણાત ાં. િજી સધી તો નથી જ. આખા નવશ્વમાાં ક્યાાંય એવી માહિતી નથી કે જે દશાાવત ાં િોય કે
બાળકો દ્વારા આ વાઇરસનો મોટો ફેલાવો થયો િોય. અમે આને નકારી નથી રહ્યા. તે શક્ય છે . પરાં ત ાં
બધા જ પ ૂરાવા દશાાવે છે કે કોરોનાવાઇરસ માટે તેઓ અનધક ફેલાવો કરનારા નથી.
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ખોટાં: ઓસ્રેલીયા પ ૂરતાાં દાક્તરી સાધનો અને સામગ્રીઓ મેળવી શકે
તેમ નથી (વેન્ટીલેટસા, માસ્ક્સ, તપાસ કરવા માટેની ટેસ્ટીંગ કીટ્સ)
સાચ:ાં દદીઓને અને ખાસ કરીને તેમની સારવાર કરનારા આરોગ્ય કામદારોને સરળ સાંદેશ છે , કે –
િા, ઓસ્રેલીયા પાસે આ નવશ્વવ્યાપી રોગ સામે લડવાનાાં પ ૂરતાાં સાધનો છે . જોકે, તપાસ માટેનાાં તમામ
સાધનોની આખા નવશ્વમાાં માાંગ, પ ૂરવાઠા અને ઉત્પાદન ક્ષમતા કરતાાં ખ ૂબ જ વધ િોવાથી, ખેંચ છે .
કમાચારીઓ નવશ્વાસ રાખે કે અમે વ્યક્ક્તગત રક્ષણાત્મક સાધનો નનરાં તર લાવતા રિીએ છીએ, જેથી
કરીને, દદીઓ શક્ય િોય તેવી ઉત્તમ સારવાર મેળવી શકે. ઉદાિરણ તરીકે, આરોગ્યને લગતા
સાધનોનાાં રાષ્ટ્રીય જથ્થામાાં ૧૦ નમલલયન કરતાાં વધ માસ્ક છે . ઓસ્રેલીયાની સરકાર વધારાનાાં માસ્ક
મેળવવા કાયારત છે જેથી આરોગ્ય સાંબધ
ાં ી સાધનોના રાષ્ટ્રીય જથ્થામાાં પ ૂરતો જથ્થો જળવાય રિે, અને
ઓસ્રેલીયા પાસે, જેમ જેમ નવશ્વવ્યાપી રોગ ફેલાતો જાય તેમ તેમ, અમારાાં આરોગ્ય કમાચારીઓને
જરૂરી ટેકો આપવા પ ૂરતાાં વ્યક્ક્તગત રક્ષણાત્મક સાધનો િોય. આમાાં દે શની અંદર ઉત્પાદનની ક્ષમતા
અને જથ્થો વધારવાનો પણ સમાવેશ થાય છે .
સામાન્યરીતે ઓસ્રેલીયામાાં ૨,૨૦૦ વેન્ટીલેટરવાળા િોક્સ્પટલના ખાટલા છે . છે લ્લા છ અઠવાહડયામાાં
નનશ્ચેતનકતાા યાંત્રોને અને બીજા સાધનોની ઉપયોગીતામાાં ફેરફાર કરીને િવે આપણી પાસે ૪,૪૦૦
વેન્ટીલેટરવાળા ખાટલા છે અને અમે તેને ૭,૫૦૦ સધી વધારવાની કોનશષ કરી રહ્યા છીએ. એનરલની
શરૂઆતમાાં કોરોનાવાઇરસ લાગવાથી ઇન્ટેનસીવ કેર યનનટમાાં િોય અને વેન્ટીલેટરની જરૂર િોય તેવા
દદીઓની સાંખ્યા ૨૦ િતી.
તેમની, હકસ્સાઓના તપાસની માગાદશીકાની પન:આકારણી કરવા કોમ્યનીકેબલ ડીસીઝ નેટવકા (ચેપી
રોગોન ાં રસારણ કેન્ર) ઓસ્રેલીયા, રોજ માંત્રણા કરે છે , જેથી ફક્ત આવશ્યક હકસ્સાઓમાાં જ તપાસ
કરવામાાં આવે.

ખોટાં: કોરોનાવાઇરસને લીધે વધતી માાંગને ઓસ્રેલીયાની િોક્સ્પટલો
પિોંચી નિીં વળે
સાચ:ાં કોરોનાવાઇરસ સામે ઓસ્રેલીયાની સરકારી અને ખાનગી િોક્સ્પટલો ભેગી થઇને લડી રિી છે .
ઓસ્રેલીયાની કેન્ર સરકાર, રાજ્યોની અને શાનસત રદે શોની સરકારો અને ખાનગી િોસ્પીટલો વચ્ચેની
ઐનતિાનસક ભાગીદારીના પહરણામે રાષ્ટ્રીય સ્તરે વધ ૩૪,૦૦૦ ખાટલા અને ૧૦૫,૦૦૦ આરોગ્ય
કમાચારીઓ કોરોના સામેની લડતમાાં ઉપલબ્ધ થશે.
ખાનગી ક્ષેત્રો તેમના સાધનો, ખાટલા, સામગ્રીઓ અને કમાચારીઓ સાવાજનનક તાંત્રમાાં પ ૂરક થવા
ઉપલ્બધ કરીને બધા જ દદીઓને િોસ્પીટલની સેવાઓ પ ૂરી પાડશે.
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તેઓ લોંગ-સ્ટે પબ્લીક િોક્સ્પટલ નેશનલ ડીસએલબલીટી ઇન્શોરન્સ સ્કીમમાાં ભાગ લેનારાઓ અને
વ ૃદ્ધાશ્રમનાાં દદીઓ અને સામાન્ય જરૂરીયાતનાાં દદીઓની જરૂહરયાતો પ ૂરી પાડવામાાં પણ ટેકો આપતાાં
રિેશે.
આ ભાગીદારી, ઓસ્રેલીયાના નવશ્વસ્તરના આરોગ્ય તાંત્રની બધી સાધનસામગ્રી આ નવશ્વવ્યાપી રોગ
દરમ્યાન દદીઓને જરૂહરયાત મજબ સારવાર આપવા તૈયાર અને કેન્રીત રિેશે તે સનનનશ્ચત કરશે.

ખોટાં: બે અઠવાહડયાન ાં બાંધ કોરોનાવાઇરસને ફેલાતો અટકાવશે
સાચ:ાં બે-ત્રણ અઠવાહડયાન ાં નનયાંત્રણ લાદી અને પછી તે ઉઠાવી લઇને આપણાાં રોજીંદા જીવનમાાં
પાછા ફરવાથી કોરોનાવાઇરસ ફેલાતો અટકશે નિીં.
ફક્ત બે જ અઠવાડીયાન ાં બાંધ રાખવામાાં જોખમએ છે કે, પછી કોરોનાવાઇરસ પાછો ફેલાવોનો શરૂ થશે
અને કદાચ પિેલા કરતાાં વધ આક્રમકતાથી ફેલાશે.
અમક લોકો પછે છે કે, કેમ આપણે બીજા દે શોની જેમ સાંપ ૂણાબધ
ાં નથી લાદતાાં. આનો જવાબ એ છે કે
બીજા દે શો જેમકે ઇટાલી, સ્પેન અને ઇરાન અને ચીનન ાં વિાન શિેર કે જ્યાાં આ રોગચાળો શરૂ થયો
તેમના કરતાાં આપણે વળાાંકની આગળ રહ્યા છીએ.
આ બધા દે શોનાાં આરોગ્ય નનષ્ટ્ણાતોને શ ાં થઇ રહ્ ાં છે તેનો ખ્યાલ આવ્યો ત્યાાં સધીમાાં કોરોનાવાઇરસ
કાબ બિાર થઇ ગયો િતો અને દાવાનળની જેમ ફેલાઇ રહ્યો િતો. આ કારણથી આ દે શોની િોક્સ્પટલોને
રોગના ગાંભીર લચન્િોવાળા દદીઓની માાંગને પિોંચીવળવામાાં તકલીફ પડી છે .
અમારા આરોગ્ય નનષ્ટ્ણાતો રોજેરોજ નવા થઇ રિેલ કેસની સાંખ્યા ઉપર અને ચેપ ક્યાાં લાગી રહ્યો છે ,
તેના પર ધ્યાન રાખતા રિેશે. ત્યારપછી તે પ ૂરાવાઓના આધાર પર તેઓ કોઇ નવા નનયમો કે
નનયાંત્રણોને અમલમાાં લાવવાની જરૂર િશે તો ભલામણ કરશે. દરે ક વ્યક્ક્તએ િાલમાાં લાગ પડતાાં
નનયાંત્રણો નવષે www.australia.gov.au. પરથી જાણકાર રિેવ ાં જોઇએ.

ખોટાં: બધાની તપાસ કરવાથી કોરોનાવાઇરસને ફેલાતો અટકાવાશે
સાચ:ાં તપાસ કરવાથી કોરોનાવાઇરસ ફેલાતો અટકે નહિિં.
બીજા કોઇપણ વાઇરસની જેમ COVID-19 એક વ્યક્ક્તથી બીજા વ્યક્ક્તમાાં ફેલાય છે . ફક્ત િર સમયે
સામાજજક અંતર રાખીને અને જો તલબયત સારી ન િોય તો ઘરમાાં અલગ રિીને જ આ વાઇરસને
ફેલાતો અટકાવી શકાય છે .
જેને COVID-19 નાાં લચન્િો જણાતાાં િોય તેમની ખાતરી કરવા તપાસ કરવાથી, અમને આ રોગ ક્યાાંથી
ફેલાઇ રહ્યો છે તે શોધવામાાં અને તેનો ચેપ લાગતો ઘટાડવામાાં મદદ મળે છે . જો અમને ખબર િોય કે

Factsheet – Misinformation and truths about coronavirus – Gujarati

તે કોને લાગ્યો છે તો તે વ્યક્ક્ત જાતે બધાથી અલગ-દૂ ર રિી શકે છે અને તેઓ કોના સાંપકા માાં આવ્યા
િતાાં તેની ભાળ અમે મેળવી અને વધ ચેપ લાગવાન ાં જોખમ ઘટાડી શકીએ છીએ.
જોકે COVID-19 ની તપાસ નકારાત્મક આવવાનો એ અથા નથી કે તમે તમારી જાતને કે બીજાને
જોખમકારક નથી. ચેપ લાગ્યા પછી પરાં ત ાં તમને તેના લક્ષણો દે ખાવાનાાં શરૂ થાય તે પિેલા તમારી
COVID-19ની તપાસ નકારાત્મક આવી શકે છે . આજે તમારી તપાસ નકારાત્મક આવે અને બીજા હદવસે
તમને COVID-19 લાગી પણ શકે છે . તેથી સારી સ્વચ્છતા જાળવવી અને વ્યક્ક્તઓ વચ્ચે અંતર
રાખવ ાં અને અનનવાયા સાંજોગો નસવાય ઘરમાાં જ રિેવ ાં ખ ૂબ જ મિત્વન ાં છે . આનાથી ફક્ત COVID-19 જ
નહિિં પણ બીજા રોગો પણ ફેલાતા અટકશે જેથી આપણી આરોગ્ય સેવાઓની માાંગ ઘટશે.

ખોટાં: તપાસનાાં સાધનો સચોટ નથી
સાચ:ાં િાલની COVID-19ની તપાસ રહક્રયા (પોલીમઝા ચેઇન રીએક્શન (પીસીઆર)) નામક ન્યક્ક્લક
એનસડમાાં વ ૃદ્ધદ્ધની રહક્રયાનો ઉપયોગ કરે છે જે અત્યાંત સચોટ છે . આ તપાસમાાં આરોગ્ય રબાંધક
વ્યક્ક્તના ગળા અને નાકમાાંથી રૂના ગઠ્ઠા પર નમ ૂનો લે છે . િાલમાાં તપાસના દરે ક ભાગનાાં સાધનો
પરદે શમાાં ખાસ કરીને યરોપ અને એનશયામાાં બને છે . જ્યારે તપાસનાાં સાધનો જદા જદા પ ૂવાઠા પ ૂરા
પાડનારાઓ પાસેથી આવે છે અને જદાાં જદાાં રાજ્યો અને શાનસતરદે શોની જદી જદી રયોગશાળાઓ
જદા જદા તપાસનાાં સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે , ત્યારે મિત્વની વાતએ છે કે તે બધા એકજ સરખી
તપાસ પદ્ધનત ઉપયોગમાાં લે છે . વૈશ્વીક માાંગ પ ૂરવઠા અને ઉત્પાદન ક્ષમતા કરતાાં ખ ૂબ જ વધી જવાથી
તપાસને લગતાાં બધા જ સાધનોના પ ૂરવઠાની તાંગી છે . પોઇન્ટ ઓફ કેર એન્ટીબોડી નામની તપાસ
પદ્ધનત નનદાન માટે સચોટ નથી અને તેથી તે િેત માટે તેની ભલામણ કરવામાાં આવતી નથી.
ઓસ્રેલીયાની સરકાર પબ્લીક િેલ્થ લેબોરે ટરી નેટવકા મારફતે રયોગશાળાઓ અને પ ૂરવાઠો પ ૂરો
પાડનારાઓ સાથે મળીને પ ૂરવઠો મેળવવા અને શક્ય વૈકક્લ્પક પ ૂરવાઠા માટે કામ કરી રિી છે જેથી
ઓસ્રેલીયાની વાઇરસની તપાસ કરવાની ક્ષમતા અને જથ્થો જળવાય રિે.

ઓસ્રેલીયાની સરકારના COVID-19ના રનતસાદમાાં થયેલ મખ્ય રગનત નવષે માહિતગાર રિેવા આ
વેબસાઇટ ઉપર નનયનમત આવતા રિેશો.
SBS પર પણ તમારી ભાષામાાં COVID-19 નવષયક ઘણી માહિતી ઉપલ્બ્ધ છે . સરકારી માહિતીને

ભાષાાંતર કરવા તમે મોબાઇલ ફોનની એપ અને બ્રાઉઝરન ાં એક્સ્ટેન્શન વાપરી શકો છો. તમારી
જરૂહરયાતો સાંતોષી શકે તેવ ાં એક શોધશો.
અંગ્રેજીમાાં વધ માહિતી માટે, www.australia.gov.au ની મલાકાત લેશો.
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