معلومات غیر صحیح و حقایق در مورد کوروناوایرس
(کووید )19
غیر صحیح :شما می توانید کوروناوایرس را با آنتی بایوتیک ها یا دواهای ضد ماالریا
تداوی کنید
حقیقت :هنوز واکسینی یا تداویی برای کوروناوایرس وجود ندارد.
محققان در سراسر دنیا با جدیت تالش می کنند تا واکسینی برای این وایرس جور کنند اما نمی دانیم این کار چقدر طول خواهد
کشید .تخمینها بین  12یا  18ماه متفاوت است.
محققان همچنین به دنبال استفاده از دواهای مختلفی هستند که ممکن است به تداوی کوروناوایرس کمک کنند بشمول دواهای
آرترایتیس ،ضد ماالریا و دواهای ایدز (اچ آی وی) .این دواها کوروناوایرس را تداوی نمی کنند اما ممکن است تعداد افرادی که
وایرس می گیرند و شدت موارد آن را کاهش دهند.
بنابراین ،مهم این است که منتظر واکسین یا تداوی کوروناوایرس نباشید  -و به همین دلیل است که بسیاری از اقدامات صحت
عامه توسط آاسترالیا اتخاذ شده است.

غیر صحیح :اطفال "نشر کننده های فوق العاده" کوروناوایرس هستند
حقیقت :در حالی که اطفال به طور کلی بحیث "نشر کننده های فوق العاده" برای مکروب ها و بکتری ها شناخته می شوند ،و
مطمئنا ً برای آنفوالنزا ممکن است باشند ،اما به نظر نمی رسد که در مورد کوروناوایرس چنین باشد .حداقل االن نی .معلوماتی
در هیچ جای جهان وجود ندارد که نشان دهد شیوع گسترده این وایرس از طریق اطفال رخ داده است .ما این را رد نمی کنیم.
این ممکن است .اما همه شواهد نشان می دهد که آنها نشر کننده های فوق العاده برای کوروناوایرس نیستند.

غیر صحیح :آسترالیا نمی تواند تجهیزات و وسایل طبی کافی (ونتیالتور ،ماسک ،کیت
تست) را بدست آورد
حقیقت :یک پیغام ساده برای مریضان و مخصوصا به کارمندان صحی که مراقب آنها هستند ،این است  -بله ،آسترالیا تجهیزات
کافی برای مبارزه با این مریضی واگیردار دارد .اما به دلیل تقاضای جهانی که از ظرفیت عرضه و تولید فراتر رفته است،
فشار بر روی کل عرضه وسایل مربوط به تست کردن وجود دارد.
ما می توانیم به کارکنان اطمینان بدهیم که ما سامان های محافظ شخصی را در تمام مواقع وارد می کنیم ،که این به نوبه خود،
بدان معنی است که مریضان می توانند بهترین مراقبت ممکن را داشته باشند .منحیث مثال ،ذخیره ملی طبی بیش از  10میلیون
ماسک دارد .دولت آسترالیا برای تأمین ماسک های اضافه همچنان به کار خود ادامه می دهد تا اطمینان حاصل کند که ذخیره
ملی طبی ذخیره کافی دارد و آسترالیا سامانهای محافظ شخصی کافی برای حمایت از متخصصان طبی ما در هنگام بروز واگیر
برخوردار است .این بشمول افزایش توانایی و ظرفیت تولید داخلی است.
معموالً  2200تخت شفاخانه ای با ونتیالتور در آسترالیا وجود دارد .با استفاده مجدد از سامان های بیهوشی و سایر سامانها در
طی شش هفته گذشته ،اکنون  4500تخت با ونتیالتور داریم و ما به دنبال رساندن آن به  7500هستیم .در آغاز ماه اپریل ،تعداد
مبتالیان به کوروناوایرس در بخش های مراقبت های خاص و نیازمند به ونتیالتور  20نفر بود.
جالی مریضی های واگیر آسترالیا هر روز برای ارزیابی مجدد رهنمایی های خود در مورد الزامات تست گیری جلسه تشکیل
می دهد تا فقط تست گیریهای اساسی انجام شود.
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غیر صحیح :شفاخانه های آسترالیا نمی توانند با تقاضای افزایش یافته ناشی
کوروناوایرس مقابله کنند
حقیقت :شفاخانه های عمومی و خصوصی آسترالیا برای مبارزه با کوروناوایرس از نیروهای مشترک شان استفاده می کنند.
همکاری تاریخی بین دولت آسترالیا ،دولت های ایالتی و تریتوری و بخش شفاخانه خصوصی 34،000 ،تختخواب اضافه و
 105،000پرسنل طبی در سطح کشور را برای کمک به مبارزه با کوروناوایرس فراهم خواهد کرد.
بخش خصوصی خدمات شفاخانه را به مریضان عمومی ارائه خواهد کرد و تجهیزات ،تختخوابها ،وسایل و کارمندان خود را
برای تکمیل سیستم عمومی در دسترس قرار خواهد داد.
آنها همچنین به حمایت از ضرورتهای شفاخانه عمومی طویل المدت اشتراک کنندگان در طرح بیمه معیوبیت ملی و مریضان
مراکز مراقبت از کالنساالن و مریضان با ضرورتهای عمومی ادامه خواهند داد.
این مشارکت تضمین خواهد کرد که منابع کاملی از سیستم صحی در آسترالیا در سطح جهانی وجود دارد که آماده تمرکز بر
تداوی مریضان در موقع همه گیری در صورت لزوم خواهد بود.

غیر صحیح :تعطیلی ( )lockdownدو هفته ای ،نشر کوروناوایرس را متوقف خواهد
کرد
حقیقت :تحمیل محدودیت ها به مدت دو یا سه هفته و بعد برداشتن آنها و بازگشت به زندگی عادی مان ،مانع از نشر
کوروناوایرس نخواهد شد.
خطر تعطیلی فقط دو هفته ای کروناوایرس این است که وایرس می تواند دوباره چهره زشت خود را شاید متهاجم تر از گذشته
نشان دهد.
بعضی از مردم پرسیده اند که چرا ما مانند سایر کشورها یک تعطیلی کامل را تحمیل نکرده ایم .جواب این سئوال این است که
برخالف کشورهایی مانند ایتالیا ،اسپانیا و ایران و شهرهایی مانند ووهان در چین که شیوع این مریضی از آنجا آغاز شده است،
ما از منحنی جلو افتاده ایم.
تا وقتی كه كارشناسان صحت در این كشورها تشخیص بدهند که چه اتفاقی دارد می افتد ،كورونا وایرس از كنترول خارج شده
بود و مانند حریق جنگل نشر می شد .به همین دلیل است که شفاخانه های این کشورها برای مقابله با مبتالیان شکل های شدید
این مریضی در تقال بوده اند.
کارشناسان صحت ما همچنان بر تعداد موارد جدید در هر روز در آسترالیا و اینکه انتقال آنها در کجا صورت می گیرد،
نظارت می کنند .آنها سپس بر اساس شواهد موجود ،توصیه هایی در مورد هر گونه مقررات یا محدودیت جدیدی كه باید اعمال
شود ،ارائه می دهند .همه اشخاص باید با مراجعه به سایت  www.australia.gov.auاز محدودیت های جاری مطلع بمانند.

غیر صحیح :تست کردن همه افراد مانع از نشر کوروناوایرس خواهد شد
حقیقت :تست کردن باعث جلوگیری از شیوع وایرس نمی شود.
کووید  19مانند هر وایرسی ،از یک شخص به شخص دیگر منتقل می شود .فقط با فاصله گیری اجتماعی در تمام مواقع و
قرنطینه در خانه در صورتی که حالتان خوب نیست ،می توانید جلوی نشر وایرس را بگیرید.
تست کردن برای تأیید اینکه کسی که عالئم را دارد مبتال به کووید  19است یا نی ،به ما کمک می کند تا شیوع مریضی را
کاهش داده و انتقال آن را کاهش دهیم .اگر بدانیم کسی آن را دارد ،آن شخص می تواند خود را ایزوله کند و می توانیم کسانی را
که با او در تماس بوده اند ردیابی کنیم و خطر انتقال بیشتر را کاهش دهیم.
اما تست منفی برای کووید  19بدان معنی نیست که شما خودتان در معرض خطر قرار ندارید یا برای دیگران خطری ندارید.
بعد از قرار گرفتن در معرض وایرس اما قبل از بروز عالئم آن ،تست کووید  19شما می تواند منفی باشد .تست شما می تواند
یک روز منفی باشد و روز بعد کووید  19را بگیرید .به همین دلیل رعایت صحت خوب و فاصله گیری اجتماعی و ماندن در
خانه به استثنای موارد ضروری بسیار مهم است .این امر به جلوگیری از انتقال نه تنها کووید  19بلکه مریضی های دیگر و
همچنین کاهش تقاضا برای خدمات تداوی مان کمک می کند.
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غیر صحیح :کیت های تست گیری دقیق نیستند
حقیقت :تست کردن فعلی برای کووید  19از آنچه که تقویت اسید نوکلئیک نامیده می شود (واکنش زنجیره ای پلیمرز ))(PCR
استفاده می کند ،که بسیار دقیق است .این تست بشمول این است که متخصص صحی یک نمونه سواب از گلون و بینی فرد می
گیرد .در حال حاضر ،تمام اجزای تست گیری در خارج از کشور و عمدتا در اروپا و آسیا ساخته می شوند .در حالی که چندین
تأمین کننده اجزای تست گیری و البراتورها در بین و داخل ایالت ها و تریتوری ها از اجزای مختلف استفاده می کنند ،واقعیت
مهم این است که آنها از روش های تست کردن مشابهی استفاده می کنند .به دلیل تقاضای جهانی که از ظرفیت عرضه و ظرفیت
تولید بسیار فراتر رفته است ،فشار زیادی بر عرضه سامانهای تست گیری دارد .تست های آنتی بادی نقطه مراقبتی برای
تشخیص دقیق نیستند و بنابراین به این منظور توصیه نمی شوند.
دولت آسترالیا با البراتورها از طریق جالی تست البراتوری صحت عامه و تأمین کنندگان به منظور تأمین منابع و پیدا کردن راه
حل های جایگزین بالقوه برای عرضه کار می کند تا اطمینان حاصل شود که آسترالیا از ظرفیت و قابلیت تست کردن
کورونایروس استفاده می کند.

به این ویب سایت به طور منظم دسترسی پیدا کنید تا از تحوالت مهم در جواب دولت آسترالیا به کووید  19مطلع شوید.
اس بی اس  SBSهمچنین معلوماتی در مورد کووید  19به لسان شما دارد .همچنین می توانید از اپ های تلفن مبایل و افزونه
های مرورگر برای ترجمه معلومات دولتی استفاده کنید .دنبال یکی از اینها که ضرورتهای شما را برآورده می کند ،بگردید.
برای دسترسی به معلومات اضافی به لسان انگلیسی ،به  www.australia.gov.auمراجعه کنید.
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