Napačne informacije in resnice o koronavirusu
(COVID-19)
Napačne informacije o cepivu proti COVID-19
NAPAČNA INFORMACIJA: Cepiva proti COVID-19 so nevarna
in so imela resne neželene učinke pri prejemnikih v tujini.
DEJSTVO: Uprava za terapevtsko blago (Therapeutic Goods Administration) odobri
cepiva za uporabo v Avstraliji. Vsa cepiva se temeljito preizkušajo glede varnosti, preden so
odobrena za uporabo v Avstraliji. To vključuje skrbno analizo podatkov kliničnih preskušanj,
sestavin, kemije, proizvodnje in drugih dejavnikov. Informacije o cepivih proti COVID-19
najdete na spletni strani TGA na naslovu: https://www.tga.gov.au/covid-19-vaccines
Poleg ocenjevanja vsake serije cepiva COVID-19 Uprava za terapevtsko blago spremlja
cepiva za varnost po dobavi v Avstralijo. Avstralska vlada tudi pozorno spremlja programe
cepljenja v drugih državah kot so Velika Britanija, Nemčija in Norveška. Te informacije bodo
skupaj pomagale zagotoviti, da bodo Avstralci imeli dostop do varnega in učinkovitega cepiva
proti COVID-19.
Če se pojavi neželeni učinek cepiva, poiščite pomoč zdravstvenega delavca in obvestite TGA
(1300 134 237).

NAPAČNA INFORMACIJA: Zaradi negativnih neželenih učinkov
cepiva bo umrlo več ljudi kot zaradi samega COVID-19.
DEJSTVO: Vsako cepivo lahko povzroči blage neželene učinke. Glavni neželeni učinki
cepiva so bolečina, pordelost ali oteklina na mestu vboda, glavobol ali blaga vročina ter
utrujenost. Večina teh je mogoče upravljati z blagim lajšanjem bolečine in niso razlog za
zaskrbljenost.
Uprava za terapevtsko blago – avstralski regulator za zdravila – ne bo odobrila cepiva, ki ni
varno in učinkovito. Ena od stvari, ki jih zelo pozorno opazujemo, so hudi neželeni učinki.
Avstralija ima enega najboljših procesov odobritve na svetu in vsako zdravilo, ki bi povzročilo
hude negativne stranske učinke v tej deželi ne bi bilo odobreno. Služba TGA se ne ustavi z
odobritvijo. Prav tako pozorno spremljajo podatke, ki prihajajo iz tujine in tukajšnje uvajanje.
Nič ni prepuščeno naključju.
Če se pojavi neželeni učinek cepiva, poiščite pomoč zdravstvenega delavca in ga poročajte
TGA (1300 134 237).
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NAPAČNA INFORMACIJA: Vlada uporablja uvajanje cepiva kot
krinko za zbiranje/spremembo vaše DNK.
DEJSTVO: Cepiva se vbrizgajo v vaše telo, ne odstranijo ničesar iz vašega telesa in ne
spremenijo vašo DNK. Nekatera nova cepiva proti COVID-19 uporabljajo delček zdravila
Messenger RNA (mRNA), ki dajo navodila vašem telesu, da ustvari imunski odziv proti
COVID-19. MRNA ne naredi ničesar z vašo DNK.

NAPAČNA INFORMACIJA: Virus mutira tako hitro, da cepivo ne
bo nikoli delovalo.
DEJSTVO:

Vsi virusi mutirajo. To je normalen del njihovega naravnega razvoja in
COVID-19 ni nič drugačen. Na podlagi dokazov bodo cepiva PROTI COVID-19 še vedno
učinkovita proti novim variantam.
To lahko pomeni, da ljudje potrebujejo obnovitvene injekcije ali pa jih je treba ponovno cepiti –
kot za gripo. Cepiva, ki so trenutno odobrena za uporabo v Avstraliji, so pokazala, da so zelo
učinkovita pri preprečevanju hudega obolenja od COVID-19.

NAPAČNA INFORMACIJA: Osebe, ki so imeli COVID-19 in so
okrevale, se ni treba cepiti.
DEJSTVO: Zaščita, ki jo nekdo pridobi s prebolitvijo COVID-19, se razlikuje od osebe do
osebe. Ker je ta virus nov, ne vemo, kako dolgo lahko traja naravna imuniteta. Tudi če ste že
imeli COVID-19, morate še vedno, če je le možno, dobiti cepivo proti COVID-19

NAPAČNA INFORMACIJA: Cepivo proti COVID-19 vsebuje
programsko opremo/mikročipe, ki se uporabljajo za nadzor.
DEJSTVO: Nobeno cepivo proti COVID-19 ne vsebuje programske opreme ali
mikročipov.

Druge napačne informacije o cepivu proti COVID-19
NAPAČNA INFORMACIJA: Otroci so ‘super širilci’ COVID-19
DEJSTVO:

Medtem ko je znano, da so mlajši otroci ‘super širilci’ mikrobov in bakterij na

splošno, na primer gripe, sedanji dokazi za COVID-19 kažejo, da je prenos med otroki v šolah
redek. Poleg tega nikjer na svetu ni podatkov, ki bi kazali, da je prišlo do velikega širjenja tega
virusa pri mlajših otrocih. Čeprav je to mogoče, dokazi trenutno kažejo, da otroci niso super
širilci virusa, ki povzroča COVID-19.

NAPAČNA INFORMACIJA: Avstralija ne more dobiti dovolj
medicinske opreme in potrebščin (ventilatorji, maske, testni
kompleti)
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DEJSTVO:

Avstralija je zelo uspešno izravnala krivuljo, kar pomeni, da smo se izognili

povečanemu pritisku na naše bolnišnice.
Imamo veliko osebne zaščitne opreme, ki je na voljo v Avstraliji, poleg tega pa jih je več
proizvajamo v Avstraliji in dobavljamo v Avstralijo ves čas. Na primer, nacionalna medicinska
zaloga ostaja dobro založena in je naročila več kot pol milijarde mask za razporejeno dostavo
do leta 2021.
Svetovalni odbori avstralske vlade, vključno z mrežo za nalezljive bolezni Avstralije in
laboratorijsko mrežo javnega zdravja, se pogosto sestajajo, da bi ponovno ocenili smernice o
zahtevah za testiranje COVID-19, da bi zagotovili, da se izvede bistveno testiranje za podporo
našemu odzivu na javno zdravje glede COVID-19 pandemije.

NAPAČNA INFORMACIJA: Avstralske bolnišnice ne bodo
zmogle povečanega povpraševanja zaradi COVID-19
DEJSTVO:

Avstralija je zelo uspešno izravnala krivuljo, kar je pomenilo, da smo se

izognili povečanemu pritisku na naše bolnišnice. Avstralija ima zdravstveni sistem na svetovni
ravni in je na dobrem položaju da zadosti dodatno povpraševanje med COVID-19 pandemijo,
če je to le potrebno. To vključuje zmogljivosti za dodatne bolniške postelje, medicinsko
opremo, zaloge in medicinsko osebje s partnerstvom med avstralsko vlado, državno in
teritorijalno vlado ter zasebnim zdravstvenim sektorjem.

NAPAČNA INFORMACIJA: Dvotedenske omejitve gibanja bodo
ustavile širjenje COVID-19
DEJSTVO:

Uvedba omejitev gibanja za dva ali tri tedne, nato pa jih odpraviti in vrniti v

normalno življenje ne bo ustavilo širjenja COVID-19.
Večina ljudi s COVID-19 ima le blage simptome ali pa jih sploh nima. Tveganje za samo dva
tedna omejitve gibanja je, da lahko ljudje z asimptomatskim COVID-19 nehoteč izpostavijo
druge ljudi virusu, ko se vse odpre po omejitvah.
Najboljši način, za zajezitev širjenja COVID-19 je, da vadite dobro higieno rok in dihal,
vzdržujete fizično distanco, ostanete doma in se testirate, če se ne počutite dobro, in nosite
masko, če ste na področju prenosa v skupnosti in ni mogoče vaditi fizično razdaljo.
Naši zdravstveni strokovnjaki bodo še naprej spremljali število novih primerov vsak dan v
Avstraliji in tam kjer poteka prenos. Nato bodo na podlagi dokazov sprejeli priporočila glede
vseh novih pravil ali omejitev, ki jih je treba sprejeti. Vsi bi morali biti na tekočem s trenutnimi
omejitvami z obiskom na www.australia.gov.au.

NAPAČNA INFORMACIJA: Testiranje vseh bo ustavilo širjenje
koronavirusa
DEJSTVO:

Testiranje ne ustavi širjenja virusa.

Eden od temeljnih stebrov pri preprečevanju in nadzoru COVID-19 je pravočasno, obsežno in
natančno diagnostično testiranje. Diagnostično testiranje ima ključno vlogo pri opredelitvi
epidemiologije bolezni, obveščanju primerov in obvladovanju stikov ter na koncu pri
zmanjševanju virusnega prenosa.
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Vendar, če ste testirani negativno na COVID-19 ne pomeni, da niste ogroženi, ali da ne
povzročate tveganje za druge. Po izpostavljenosti na SARS-CoV-2 (virusu, ki povzroča
COVID-19), se lahko testirate negativno na COVID-19, predno se pojavijo simptomi. Zato je
toliko več pomembno, da vadimo dobro higieno in fizično distanco ter ostanemo doma, če se
ne počutimo dobro. Ti ukrepi skupaj s ciljno usmerjenim testiranjem pomagajo preprečiti
prenos COVID-19 in drugih nalezljivih bolezni, kar zmanjšuje pritisek na avstralski zdravstveni
sistem .
Uspešno upravljanje javnega zdravja zaradi vse večjega števila primerov in izbruhov v regiji
zahteva, da mora biti testiranje skrbno usmerjeno, da se zagotovi pravo ravnovesje med
vzdrževanjem nadzora nad epidemijami in zaščito trajnosti laboratorijev in zmogljivosti mest
testiranja.
Obsežno testiranje Avstralcev, ki ne kažejo nobenih simptomov (asimptomatskih) se močno
odsvetuje. Ta strategija testiranja ni niti epidemiološko zanesljiv niti stroškovno učinkovit
pristop k prepoznavanju prenosa bolezni. Avstralska vlada priznava, da asimptomatsko
testiranje lahko igra vlogo v posebnih okoliščinah za kontroliranje bolezni in nadzor. To v
kontekstu vključuje okolja z izbruhi, populacije z višjim tveganjem za prenos na območja nizkih
pripetljajev, populacije z znatno višjim tveganjem za izpostavljenost in tistih v okoljih prenosa
visokega tveganja, kjer so, v primeru okuženosti, osebe z visoko občutljivostjo na hude
bolezni,
Avstralska vlada še naprej priporoča, da se strategije testiranja, vključno s programi
pregledovanja na delovnem mestu za asimptomatske ljudi, razvijejo v posvetovanju z
ustreznimi organi javnega zdravja in direktorji laboratorijev. To je zagotavljanje
najustrezenejših in najučinkovitejših pristopov. Za več informacij o stališču avstralske vlade
glede razširjenega asimptomatskega testiranja, pojdite na Department of Health website.

NAPAČNA INFORMACIJA: Testni kompleti niso natančni
DEJSTVO:

V Avstraliji so testi COVID-19 zelo natančni. Vse preskusne metode,
uporabljene v Avstraliji, so bile v celoti potrjene. Še naprej jih pozorno spremlja Administracija
za terapevtsko blago (Therapeutic Goods Administration -TGA) in z obvezno udeležbo v
programih zagotavljanja kakovosti, ki so bile razvite posebej za SARS-CoV-2 (virus, ki
povzroča COVID-19).
V Avstraliji je laboratorijsko testiranje verižne reakcije polimeraze (PCR) najvišji standardni
test, ki se uporablja za diagnosticiranje akutne okužbe SARS-CoV-2 v vašem telesu, in
zahteva zbiranje vzorca dihal za izvedbo testa. PCR testi so zelo občutljivi in zaznajo
najmanjše genetske fragmente, ki so specifični za SARS-CoV-2 v vzorcu dihal.
Vsaka tehnologija testiranja, ki je nova za Avstralijo, zahteva zelo natančno oceno TGA, da
zagotovi kakovost in zanesljivost rezultatov in omogoči njeno pravno dobavo. Za posodobljene
informacije o tem, kateri testi COVID-19 so vključeni v avstralski register terapevtskega blaga,
obiščite spletno stran TGA na naslovu: www.tga.gov.au/covid-19-test-kits-included-artg-legalsupply-australia.

NAPAČNA INFORMACIJA: Coronavirus je prevara
DEJSTVO:

COVID-19 je posledica koronavirusa (SARS-CoV-2), ki je del velike družine

virusov, kateri lahko privedejo do okužb dihal tako pri ljudeh kot pri živalih. Te okužbe se lahko
gibajo od navadnega prehlada do resne bolezni. COVID-19 se med ljudmi širi s kapljicami in
prek onesnaženih površin.
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V Avstraliji, viktorijski referenčni laboratorij za nalezljive bolezni (Victorian Infectious Diseases
Reference Laboratory -VIDRL) na Peter Doherty Inštitutu za okužbe in imuniteto, je bil prvi
laboratorij zunaj Kitajske, ki je izoliral SARS-CoV-2. VIDRL je izolirani virus delil z drugimi
avstralskimi laboratoriji, svetovno zdravstveno organizacijo in drugimi državami, da bi
omogočil razvoj, potrjevanje in preverjanje diagnostičnih testov za COVID-19.
Avstralija ima prednost, da jo podpira strokovna mreža javnih in zasebnih laboratorijev za
patologijo z zmogljivostjo in ustrezno akreditacijo za odkrivanje in potrditev SARS-CoV-2.
Sposobnost teh laboratorijev za povečanje zmogljivosti testiranja je bila bistvenega pomena za
uspeh Avstralije pri izravnavi krivulje in izogibanju uničujočim stopnjam okužb v drugih
državah. Informacije o številu ljudi s COVID-19 in številu smrtnih žrtev zaradi bolezni se zbirajo
v Avstraliji in po vsem svetu. Podatke vsak dan objavlja Australian Department of Health.

NAPAČNA INFORMACIJA: Maske so neučinkovite in/ali
nevarne.
DEJSTVO: Kadar se maske uporabljajo z drugimi varnostnimi ukrepi, kot so dobra
higiena, fizična distanca, in ostajanje doma ter pridobivanje testov, ko se ne počutite dobro,
vse to pomaga zajeziti širjenje COVID-19.
Kot večina respiratornih virusov se tudi SARS-CoV-2 (virus, ki povzroča COVID-19) širi
predvsem s kapljicami, ki vsebujejo virus in nastajajo, ko okužena oseba govori, kašlja ali
kihne. Širjenje se lahko pojavi tudi prek onesnaženih površin. Masko lahko uporablja oseba z
virusno okužbo dihal, vključno s COVID-19, s simptomi ali brez njih, da bi zaščitili druge z
zmanjšanjem širjenja okuženih dihalnih kapljic. Maske uporabljajo zdravstveni delavci za
varstvo in zaščito drugih, ko ne morejo vzdrževati fizične distance od oseb z okužbo dihal,
vključno s COVID-19.
Nošenje maske je le en korak pri upočasnitvi širjenja COVID-19 in ni nadomestek za druge
previdnostne ukrepe. Pomembno je, da nadaljujete z dobro higieno rok in dihal, fizično
distanco, in bivanje doma ter pridobivanje testov, kadar se ne počutite dobro.
Ni dokazov, da je nošenje maske nevarno ali da povzroča težave, kot je pomanjkanje kisika.
Izvajalci zdravstvenih storitev so mnoga leta brez teh težav nosili maske za daljše časovno
obdobje.

Obiščite to spletno stran redno, da bi bili obveščeni o ključnih dogodkih v odzivu avstralske
vlade na COVID-19.
SBS ima tudi vrsto informacij o COVID-19 v vašem jeziku. Za prevajanje vladnih informacij
lahko uporabite tudi aplikacije za mobilne telefone in razširitve brskalnika. Poiščite tisto, ki
ustreza vašim potrebam.
Za dostop do dodatnih informacij v angleščini obiščite www.australia.gov.au.
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