Informasi yang salah dan kebenaran tentang
Coronavirus (COVID-19)
SALAH: Anda dapat mengobati coronavirus dengan antibiotik atau
obat-obatan antimalaria

BENAR:

Belum ada vaksin atau pengobatan untuk coronavirus.

Para peneliti di seluruh dunia bekerja keras untuk mengembangkan vaksin untuk virus ini tetapi kami
tidak tahu berapa lama akan dibutuhkan untuk proses ini. Perkiraan bervariasi antara 12 atau 18
bulan.
Para peneliti juga memeriksa penggunaan obat-obatan yang berbeda yang mungkin dapat membantu
mengobati coronavirus termasuk obat radang sendi, obat anti-malaria dan obat HIV. Obat tersebut
tidak akan menyembuhkan coronavirus tetapi mungkin dapat mengurangi jumlah orang yang
mendapatkan virus dan tingkat keparahan kasus coronavirus.
Oleh karena itu, penting agar tidak menunggu saja untuk vaksin atau pengobatan untuk virus corona dan itulah sebabnya begitu banyak langkah kesehatan masyarakat telah diambil di Australia.

SALAH: Anak-anak adalah 'penyebar super' coronavirus

BENAR: Walaupun anak-anak dikenal sebagai 'penyebar super' kuman dan virus pada
umumnya, dan memang bisa begitu untuk influenza, tampaknya tidak demikian halnya dengan
coronavirus, sejauh pengetahuan saat ini. Tidak ada data di mana pun di dunia yang menunjukkan
bahwa penyebaran major virus ini telah terjadi dengan anak-anak. Kami tidak mengesampingkan
kemungkinan ini. Memang ada kemungkinan. Tapi semua bukti menunjukkan bahwa mereka bukan
penyebar super coronavirus.

SALAH: Australia tidak bisa memperoleh peralatan dan pasokan
medis yang cukup (ventilator, masker, alat uji)

BENAR:

Pesan sederhana kepada pasien dan, yang terpenting, petugas kesehatan yang

merawat mereka, adalah - ya, Australia memiliki peralatan yang cukup untuk melawan pandemi ini.
Namun, ada tekanan pada semua pasokan terkait dengan pengujian akibat permintaan global jauh
melebihi kapasitas pasokan dan produksi.
Staf dapat merasa yakin bahwa peralatan pelindung pribadi datang terus-terusaan, yang berarti, pada
gilirannya, bahwa pasien dapat memperoleh perawatan sebaik-mungkin. Sebagai contoh, Stok Medis
Nasional (National Medical Stockpile) memiliki lebih dari 10 juta masker. Pemerintah Australia terus
berusaha untuk mendapatkan masker tambahan untuk memastikan Stok Medis Nasional tetap
memiliki persediaan yang baik, dan Australia memiliki peralatan pelindung pribadi yang cukup untuk
mendukung para profesional medis kami saat pandemi ini menyebar. Usaha ini termasuk
meningkatkan kemampuan dan kapasitas produksi dalam negeri.
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Biasanya ada 2.200 tempat tidur rumah sakit dengan ventilator di Australia. Dengan
mengadaptasikan mesin anestesi dan peralatan lain untuk tujuan yang berbeda selama enam minggu
terakhir, kami sekarang memiliki 4.400 tempat tidur dengan ventilator, dan kami ingin
menambahkannya hingga menjadi 7.500. Pada awal bulan April, jumlah pasien dengan coronavirus
di unit rawat darurat yang membutuhkan ventilator sebanyak 20.
Jaringan Penyakit Menular Australia (Communicable Diseases Network Australia) bertemu setiap hari
untuk menilai kembali panduannya tentang persyaratan pengujian, sehingga hanya pengujian
esensial yang dilakukan.

SALAH: Rumah sakit Australia tidak akan mampu mengatasi
peningkatan permintaan akibat coronavirus

BENAR:

Rumah sakit publik dan swasta Australia telah bergabung dalam perang melawan

coronavirus. Kemitraan bersejarah antara Pemerintah Australia, pemerintah negara bagian dan
wilayah dan sektor rumah sakit swasta akan menyediakan 34.000 tempat tidur dan 105.000 staf
medis tambahan secara nasional untuk membantu memerangi virus corona.
Sektor swasta akan menyediakan layanan rumah sakit untuk pasien publik, dengan menyediakan
peralatan, tempat tidur, persediaan dan staf untuk melengkapi sistem publik.
Sektor swasta juga akan terus mendukung kebutuhan peserta Skema Asuransi Disabilitas Nasional
(National Disability Insurance Scheme) yang di rumah sakit jangka panjang, dan kebutuhan pasien
perawatan lanjut usia serta pasien kebutuhan umum.
Kemitraan ini akan memastikan sumber daya lengkap sistem kesehatan kelas dunia Australia siap
dan berfokus pada perawatan pasien sebagaimana diperlukan selama pandemi.

SALAH: 'Lockdown' (karantina wilayah) dua minggu akan
menghentikan penyebaran coronavirus

BENAR:

Memberlakukan pembatasan selama dua atau tiga minggu dan kemudian

mengangkatnya dan kembali ke kehidupan normal kita tidak akan menghentikan penyebaran
coronavirus.
Risiko lockdown yang berlanjut selama dua minggu saja adalah bahwa coronavirus akan muncul
kembali, dan mungkin akan lebih agresif dari pada sebelumnya.
Ada yang bertanya mengapa kami tidak memberlakukan lockdown total seperti yang dilakukan
negara lain. Jawabannya adalah bahwa, berbeda dengan negara-negara seperti Italia, Spanyol dan
Iran, atau kota-kota seperti Wuhan di Cina, di mana wabahnya mulai, kami tetap berada di depan
kurva (garis penyebaran coronavirus di grafik).
Pada saat para pakar kesehatan di negara-negara tersebut mengetahui apa yang terjadi, coronavirus
sudah tidak terkendali dan menyebar seperti api dalam serbuk yang kering. Oleh karena itu rumah
sakit di negara-negara tersebut kesulitan menanggulangi orang dengan bentuk penyakit yang parah.
Para pakar kesehatan kita akan terus memantau jumlah kasus baru setiap hari di Australia dan di
tempat di mana penularan terjadi. Mereka kemudian akan membuat rekomendasi berdasarkan bukti
mengenai aturan atau batasan baru yang perlu diberlakukan. Setiap orang harus mengikuti
perkembangan terkini dengan mengunjungi www.australia.gov.au.

SALAH: Menguji setiap orang akan menghentikan penyebaran
coronavirus

BENAR:

Pengujian tidak menghentikan penyebaran virus.
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Seperti virus apa pun, COVID-19 berpindah dari satu orang ke orang lain. Hanya jarak sosial setiap
saat, dan karantina di rumah jika Anda sakit dapat menghentikan penyebaran virus.
Pengujian untuk memastikan apakah seseorang yang menunjukkan gejala terjangkit COVID-19
membantu kami melacak penyebaran penyakit dan mengurangi penularan. Jika kita tahu seseorang
terjangkit, orang tersebut dapat mengisolasi dirinya sendiri dan kita dapat melacak dengan siapa dia
telah melakukan kontak dan mengurangi risiko penularan lebih lanjut.
Namun, hasil tes negatif COVID-19 tidak berarti Anda tidak menghadapi risiko atau merupakan risiko
terhadap orang lain. Anda bisa mendapatkan hasil tes negatif COVID-19 setelah Anda terpapar tetapi
sebelum Anda mengalami gejala. Anda bisa mendapatkan hasil tes negatif suatu hari, dan terjangkit
COVID-19 pada hari berikutnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempraktikkan kebersihan
yang baik dan menjaga jarak sosial, dan tinggal di rumah kecuali untuk hal-hal yang penting.
Langkah-langkah ini yang membantu mencegah penularan tidak hanya untuk COVID-19 tetapi juga
untuk penyakit lainnya, dan dengan demikian mengurangi permintaan akan layanan kesehatan kita.

SALAH: Kit pengujian tidak akurat

BENAR: Pengujian untuk COVID-19 saat ini menggunakan yang disebut amplifikasi asam
nukleat (Polymerase Chain Reaction (PCR), yang sangat akurat. Untuk tes ini seorang ahli kesehatan
mengambil spesimen swab dari tenggorokan dan hidung orang. Saat ini, semua komponen tes
diproduksi di luar negeri, kebanyakan di Eropa dan Asia. Sementara banyak pemasok komponen dan
laboratorium pengujian yang melintasi dan di dalam negara bagian dan wilayah menggunakan
komponen yang berbeda, fakta penting adalah bahwa mereka menggunakan metodologi pengujian
yang sama. Ada tekanan pada semua pasokan terkait pengujian karena permintaan global jauh
melebihi kapasitas pasokan dan produksi. Tes antibodi yang dilakukan di tempat perawatan pasien
(point of care antibody testing) tidak akurat untuk diagnosis dan oleh karena itu tidak
direkomendasikan untuk tujuan itu.
Pemerintah Australia bekerja sama secara erat dengan laboratorium melalui Jaringan Laboratorium
Kesehatan Masyarakat (Public Health Laboratory Network) dan dengan pemasok untuk mendapatkan
persediaan dan mengeksplorasi solusi pasokan alternatif yang potensial untuk memastikan bahwa
Australia dapat mempertahankan kapasitas dan kemampuan untuk melakukan tes coronavirus.

Akses situs web ini secara teratur untuk tetap mendapat informasi tentang perkembangan penting
dalam tanggapan Pemerintah Australia terhadap COVID-19.
SBS juga menyediakan berbagai macam informasi tentang COVID-19 dalam bahasa Anda. Anda
juga dapat menggunakan aplikasi hp dan ekstensi browser untuk menerjemahkan informasi
pemerintah. Cari yang memenuhi kebutuhan Anda.
Untuk mengakses informasi tambahan dalam bahasa Inggris, kunjungi www.australia.gov.au.
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