Thông tin sai lệch và sự thật về coronavirus
(COVID-19)
Trong khi nước Úc tiếp tục ứng phó với đại dịch COVID-19, chúng ta phải đương đầu với thử
thách phải gạn lọc số lượng lớn thông tin liên quan đến vi-rút. Một số thông tin này có khi không
đúng và có thể gây hại. Thông tin loại này gọi là thông tin sai lệch.
Thông tin sai lệch có thể lan truyền rộng rãi và nhanh chóng và khiến công chúng khó xác định
đâu là sự thật và lời khuyên đã xác minh trong số các thông tin sai lệch.
Với thông tin cập nhật, mới về COVID-19 và những biến chuyển xảy ra hàng ngày, việc có thắc
mắc hoặc lo ngại và nhiều khi cảm thấy lưỡng lự về COVID-19 và đi chủng ngừa là chuyện bình
thường. Mục đích của tài liệu này là cung cấp câu trả lời chính xác, dựa trên bằng chứng cho
các câu hỏi thường gặp và thông tin sai lệch liên quan đến vắc-xin COVID-19.
Muốn có thông tin và khuyến nghị cập nhật, mới nhất, vui lòng truy cập www.health.gov.au hay
https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/

Covid-19 là vụ đánh lừa
THÔNG TIN SAI LỆCH COVID-19 là vụ đánh lừa.
SỰ THẬT COVID-19 là bệnh do coronavirus chủng lạ (SARS-CoV-2) gây ra. Vi -rút này
thuộc một họ vi-rút đông đảo có thể gây nhiễm trùng đường hô hấp ở cả người lẫn động vật.
Những bệnh này có thể là từ bệnh cảm cho đến bệnh nguy hiểm hơn. COVID-19 lây từ
người này sang người kia qua các giọt li ti và qua các bề mặt bị dính vi-rút này.
Nhiều công trình nghiên cứu khoa học trên khắp thế giới chứng minh rằng chuyên gia y
khoa của các phòng thí nghiệm rất uy tín đã phân lập và giải được chuỗi trình tự của vi-rút
gây ra COVID-19, chứng minh rằng vi-rút này tồn tại, và khác với vi-rút cúm và gây ra bệnh
khiến hơn hơn 5,3 triệu người bị tử vong trên toàn thế giới chỉ trong 23 tháng.
Nước Úc may mắn có mạng lưới chuyên môn gồm các phòng thí nghiệm bệnh lý công và tư
với khả năng và sự công nhận phù hợp để phát hiện và xác nhận SARS-CoV-2. VIDRL,
Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory (Phòng thí nghiệm Định chuẩn Bệnh
Truyền nhiễm Victoria) thuộc Viện Bệnh Nhiễm trùng và Miễn dịch Peter Doherty, là một
trong những nơi đầu tiên đã phân lập được SARS-CoV-2. Thông tin quan trọng này lập tức
được chia sẻ với các phòng thí nghiệm trong và ngoài nước, đồng thời cung cấp bằng
chứng khoa học về sự tồn tại của loại vi-rút chết người này.
Thông tin về số người bị nhiễm COVID-19 và số người chết vì bệnh này được thu thập tại
Úc và trên thế giới. Quý vị có thể kiểm tra dữ liệu hàng ngày liên quan đến COVID-19 ở Úc
tại www.health.gov.au

Các vắc-xin
THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 đã được bào chế quá nhanh, không
xét nghiệm đúng đắn và không an toàn.
SỰ THẬT Chúng ta đã nhanh chóng bào chế được các vắc-xin COVID-19 mà không ảnh
hưởng gì đến chất lượng, tính an toàn và công hiệu.
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Các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đã làm việc cật lực để bào chế các vắc-xin
COVID-19 từ những giai đoạn đầu khi xảy ra đại dịch. Họ đã có thể tăng tốc độ bào chế vắc-xin
vì các nhà khoa học, nhà sản xuất và nhà phân phối đã hợp tác với nhau.
Nhờ nguồn tài trợ toàn cầu chưa từng có, các giai đoạn lập kế hoạch bào chế và thực hiện
cho các vắc-xin COVID-19 đã diễn ra cùng lúc, thay vì từng giai đoạn. Hầu hết các vắc-xin
COVID-19 đang được bào chế giờ đây đã bao gồm hàng chục nghìn người trong các cuộc
xét nghiệm lâm sàng.
Ngoài ra, công trình nghiên cứu về cách ứng phó với đại dịch đã diễn ra rất lâu trước
COVID-19. Công trình nghiên cứu này xem xét dữ liệu về các coronavirus trước đây như
SARS vào năm 2002 và MERS vào năm 2012, nhờ đó các nhà nghiên cứu đã có bước khởi
đầu thuận lợi khi cần bào chế các vắc-xin COVID-19.
TGA, Therapeutic Goods Administration (Ở Úc, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu) thẩm
định các vắc-xin COVID-19 có triển vọng một cách nghiêm ngặt trước khi chấp thuận cho sử
dụng vì chúng đạt yêu cầu về an toàn, chất lượng và hiệu quả. TGA liên tục giám sát tính an
toàn của các vắc-xin COVID-19 và họ cũng kiểm tra từng lô vắc-xin COVID-19 để bảo đảm
chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như nhau.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 nguy hiểm và nhiều người sẽ chết vì
tác dụng phụ của vắc-xin hơn là bởi vì chính COVID-19.
SỰ THẬT Lợi ích của các vắc-xin COVID-19 vượt xa rủi ro. Các cuộc xét nghiệm lâm sàng
các vắc-xin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) , Spikevax (Moderna) và AstraZeneca (Vaxzevria)
đã cho thấy các vắc-xin này công hiệu đối với việc ngăn ngừa con người bị các triệu chứng
COVID-19 và bảo vệ khỏi bệnh nặng.
Các tác dụng phụ thường gặp khi chủng ngừa bao gồm mệt mỏi, nhức đầu, đau nhức cơ
thể và sốt. Các tác dụng phụ trầm trọng hơn bao gồm sốc phản vệ và một tình trạng hiếm
xảy ra gọi là huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) liên quan đến vắc-xin COVID-19
AstraZeneca. TTS hoặc tình trạng giảm tiểu cầu huyết khối do vắc-xin (VITT), là tình trạng
hiếm xảy ra, mới xác định được, có cơ chế khác so với các nguyên nhân khác gây ra huyết
khối. Trong số các ca đã báo cáo, không có dấu hiệu nào đã biết cho thấy rằng nguy cơ bị
TTS tăng lên.
TTS liên quan đến máu đông cục (huyết khối) và mức tiểu cầu trong máu thấp (giảm tiểu
cầu) có thể xảy ra ở các bộ phận khác nhau trong cơ thể.
Nói chung, việc TTS có thể xảy ra như là tác dụng phụ là rất thấp. Nguy cơ bị TTS theo ước
tính ở Úc là vào khoảng 2,0 trên 100.000 liều AstraZeneca. TTS dường như hiếm xảy ra hơn
sau liều vắc-xin AstraZeneca thứ nhì, còn dữ liệu ở Vương quốc Anh (Anh Quốc) cho thấy
tỷ lệ là 1,5 trên 1 triệu liều vắc-xin thứ nhì.
Trong số các ca TTS mà TGA đã phân loại là đã xác nhận hoặc có khả năng xảy ra TTS,
phần lớn đã xuất viện. Kể từ khi chương trình chủng ngừa bắt đầu theo từng đợt cho đến
ngày 2 tháng 12 năm 2021, đã tiêm hơn 39,1 triệu liều vắc-xin COVID-19. TGA đã nhận
được và xem xét số lượng lớn các báo cáo về trường hợp tử vong ở những người đã chủng
ngừa gần đây và chỉ tìm thấy 9 trường hợp có liên quan đến chủng ngừa. Những trường
hợp tử vong này đều liên quan đến liều vắc-xin AstraZeneca đầu tiên – 8 trường hợp TTS
và một trường hợp giảm tiểu cầu miễn dịch.
Những người bản thân từng bị hoặc có người trong gia đình bị tình trạng máu đông cục, có
các yếu tố nguy cơ về máu đông cục hoặc đang uống thuốc chống đông máu có thể tiêm
vắc-xin AstraZeneca được. Để đề phòng, có một nhóm rất ít người bị rối loạn đông máu nên
chủng ngừa bằng vắc-xin COVID-19 khác.
Nếu quý vị bị tác dụng phụ do vắc-xin gây ra, hãy nhờ chuyên gia y tế giúp đỡ và báo cáo
với TGA (điện thoại: 1300 134 237).
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THÔNG TIN SAI LỆCH Chương trình chủng ngừa COVID-19 theo từng đợt là bức
bình phong để thu thập ADN của quý vị.
SỰ THẬT Không, và chưa bao giờ có ý định thu thập ADN trong quy trình chủng ngừa.
Mục đích của chương trình chủng ngừa COVID-19 theo từng đợt của Chính phủ Úc là để
bảo vệ sức khỏe dân chúng Úc, tiêm vắc-xin COVID-19 là để ngừa cá nhân bị bệnh nặng và
tử vong vì vi-rút SARS-CoV-2.
Các vắc-xin COVID-19 đã được chấp thuận cho sử dụng ở Úc sẽ tiêm vào cơ, thường là
vào cơ delta ở cánh tay phần trên. Không lấy bất cứ thứ gì từ cơ thể quý vị, kể cả ADN của
quý vị. Vắc-xin COVID-19 không thể thay đổi gen hay ADN của quý vị.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 gây ra tình trạng vô sinh.
SỰ THẬT Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy rằng bất kỳ loại vắc-xin COVID-19
nào hiện đã được TGA chấp thuận có thể gây ra tình trạng triệt sản và/hoặc vô sinh. TGA sẽ
không phê chuẩn vắc-xin để sử dụng ở Úc trừ trường hợp vắc-xin này an toàn và công hiệu.
Điều này bao gồm các tác động đến khả năng sinh sản. Vắc-xin COVID-19, giống như các
vắc-xin khác, có tác dụng huấn luyện cơ thể chúng ta sản sinh kháng thể chống lại vi-rút gây
ra COVID-19, nhằm ngăn ngừa bệnh tật trong tương lai. Hiện tại không có bằng chứng nào
cho thấy kháng thể sản sinh sau khi chủng ngừa COVID-19 gây ra bất kỳ vấn đề nào đối với
thai sản, bao gồm sự phát triển của nhau thai.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 làm thay đổi ADN của quý vị.
SỰ THẬT Các vắc-xin COVID-19 không làm thay đổi ADN của quý vị. Các vắc-xin bắt tay
với hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể để giúp tạo ra sức miễn dịch đối với bệnh
COVID-19.
Hiện nay có 3 vắc-xin COVID-19 đã được chấp thuận và đang sử dụng tại Úc – vắc-xin
Pfizer và vắc-xin Moderna sử dụng phương pháp mRNA, và vắc-xin AstraZeneca sử dụng
phương pháp vectơ vi-rút.
Vắc-xin loại vectơ sử dụng loại vi-rút động vật vô hại, đã suy yếu có mã di truyền cho loại
protein duy nhất của coronavirus, thường là gai protein, trong khi đó vắc-xin mRNA sử dụng
mã di truyền gọi là RNA để kích hoạt sản sinh gai protein đặc trưng của coronavirus. Không
vắc-xin nào có thể thay đổi ADN của quý vị.
Một điều lầm tưởng phổ biến về vắc-xin COVID-19 là vắc-xin mRNA có thể thay đổi ADN
của quý vị, điều này không đúng. Các vắc-xin loại mRNA sử dụng mã di truyền có tên là
RNA để thúc đẩy sản sinh gai protein đặc trưng của coronavirus. Khi mRNA vào trong các tế
bào của cơ thể, các tế bào đó sẽ sử dụng các chỉ dẫn có trong RNA để tạo ra gai protein.
Các tế bào biểu hiện gai protein trên bề mặt của chúng và phân hủy mRNA do vắc-xin cung
cấp. Các tế bào miễn dịch sau đó nhận ra gai protein là ngoại lai và bắt đầu tạo ra phản ứng
miễn dịch chống lại gai protein. RNA trong vắc-xin không thay đổi hoặc tương tác với ADN
của chúng ta theo bất kỳ cách nào hết.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 có thể kết nối quý vị với internet, WiFi, 5G hoặc Bluetooth.
SỰ THẬT Các vắc-xin COVID-19 không kết nối và không thể kết nối quý vị với internet, WiFi, 5G, Bluetooth hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ loại kết nối vô tuyến nào hết.
Một số vắc-xin mRNA đang được bào chế có sử dụng vật liệu gọi là hydrogel, có thể giúp
phân tán vắc-xin từ từ vào tế bào của chúng ta. Các kỹ sư sinh học đã sử dụng các
hydrogel tương tự trong nhiều năm theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ, họ đã sử dụng các
hydrogel để giúp các tế bào gốc tồn tại sau khi được đưa vào cơ thể chúng ta. Bởi vì điều
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này, một số người tin rằng hydrogel là vật liệu cần thiết cho việc cấy ghép các bộ phận điện
tử, có thể kết nối với internet.
Vắc-xin Pfizer/BioNTech (Comirnaty) không sử dụng hydrogel làm thành phần. Vắc-xin
Pfizer/BioNTech có một đoạn mRNA được bao phủ trong giọt lipid (chất béo). Chất béo giúp
vắc-xin vào được tế bào của chúng ta, vì màng bao các tế bào của chúng ta cũng chủ yếu là
lipid. Vắc-xin và màng tế bào có thể hợp nhất dễ dàng, và đưa mRNA vào trong tế bào.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 có vi mạch hoặc dạng công nghệ
theo dõi.
SỰ THẬT Các vắc-xin COVID-19 đã được chấp thuận không có bất kỳ dạng phần mềm
hoặc vi mạch nào hết. Không thể sử dụng các vắc-xin để theo dõi ai.
Thông tin Sản phẩm đăng trên trang mạng TGA liệt kê tất cả các thành phần trong mỗi loại
vắc-xin. TGA đảm nhận công việc kiểm tra từng đợt hàng tất cả các loại vắc-xin trước khi sử
dụng để bảo đảm chất lượng và giám sát nếu phát sinh bất kỳ mối lo ngại nào về an toàn.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 truyền COVID-19 cho quý vị.
SỰ THẬT Không có vắc-xin nào được chấp thuận ở Úc có vi-rút sống. Điều này có nghĩa là
chúng không thể truyền COVID-19 cho quý vị.
Một số tác dụng phụ do chủng ngừa COVID-19, chẳng hạn như sốt và mệt mỏi có thể giống
các triệu chứng liên quan đến COVID-19. Những triệu chứng này là bình thường và là dấu
hiệu cho thấy cơ thể đang tạo ra sức đề kháng vi-rút gây ra COVID-19.
Cơ thể quý vị thường mất ít nhất 2 tuần để bắt đầu tạo ra sức miễn dịch (đề kháng vi-rút gây
ra COVID-19) sau mỗi liều vắc-xin. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể bị nhiễm COVID-19
ngay trước hoặc ngay sau khi chủng ngừa và vẫn bị bệnh.
Chúng ta cũng có thể bị nhiễm COVID-19 ngay cả khi đã chủng ngừa đầy đủ, nhưng trường
hợp này ít xảy ra hơn rất nhiều.
Điều quan trọng là quý vị phải tiêm cả hai liều vắc-xin và bảo đảm rằng quý vị cách ly và đi
xét nghiệm nếu bị bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các vắc-xin COVID-19 có thể 'lây lan' ảnh hưởng đến
những người chưa chủng ngừa.
SỰ THẬT Các vắc-xin COVID-19 không 'lây lan' ảnh hưởng đến những người chưa chủng
ngừa. Điều này không thể xảy ra. Trường hợp lây lan như vậy chỉ có thể xảy ra với các loại
vắc-xin sử dụng các dạng vi-rút sống, đã suy yếu. Không có vắc-xin COVID-19 nào được
phép sử dụng ở Úc có các dạng coronavirus sống.

THÔNG TIN SAI LỆCH Vắc-xin COVID-19 không công hiệu đối với các chủng
coronavirus đột biến.
SỰ THẬT Tất cả các vi-rút đều đột biến, kể cả SARS-CoV-2, thay đổi dần trong khuôn khổ
quy trình tiến hóa tự nhiên. Gần đây giới truyền thông đã loan tin về các biến thể mới của virút này, như biến thể Delta và Omicron. Điều này không có nghĩa là vắc-xin sẽ không công
hiệu đối với các dạng vi-rút biến thể mới.
Tất cả các vắc-xin hiện đã được chấp thuận để sử dụng ở Úc và các quốc gia khác đã
chứng minh rằng chúng rất công hiệu đối với việc ngăn ngừa bệnh nặng do bất kỳ biến thể
nào của vi-rút SARS-CoV-2 đã xuất hiện gây ra cho đến nay.
TGA tiếp tục xem xét kỹ điều này như một phần trong quy trình phê duyệt và giám sát. Có
thể chúng ta cần chủng ngừa bổ sung giống như uốn ván và ho gà, hoặc có thể chúng ta
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cần chủng ngừa lại – giống như chủng ngừa cúm hàng năm. Các nhà nghiên cứu vẫn đang
điều tra điều này, nhưng họ biết rằng loại vi-rút này chưa đột biến đủ để làm cho các loại
vắc-xin hiện tại trở nên vô hiệu.

THÔNG TIN SAI LỆCH Những người đã bị nhiễm COVID-19 và đã khỏi bệnh thì
không cần phải chủng ngừa.
SỰ THẬT Ngay cả khi quý vị đã bị COVID-19, quý vị nên chủng ngừa COVID-19.
Bị lây nhiễm tự nhiên với virus SARS-CoV-2 kích thích sức miễn dịch, đem lại sức đề kháng
phần nào để khỏi bị tái nhiễm bệnh, nhưng sức mạnh của phản ứng miễn dịch và thời gian
của sức đề kháng vẫn đang được tích cực nghiên cứu trên khắp thế giới.
Do các nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe liên quan đến COVID-19 và thực tế là có thể
bị tái nhiễm bệnh và lây lan vi-rút, những người đã chủng ngừa COVID-19 vẫn cần tiêm vắcxin COVID-19 để tăng cường hệ miễn dịch của họ.

Biện pháp ứng phó về mặt y tế của Úc
THÔNG TIN SAI LỆCH Nước Úc không thể có đủ thiết bị và vật tư y tế (máy thở,
khẩu trang, bộ vật dụng xét nghiệm).
SỰ THẬT Nước Úc có rất nhiều thiết bị bảo hộ cá nhân, với nhiều thiết bị được sản xuất tại
Úc và luôn được giao đến Úc.
Các ban tư vấn cho Chính phủ Úc, bao gồm Mạng lưới Các Bệnh Truyền nhiễm Úc và
Mạng lưới Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng họp thường xuyên. Họ liên tục đánh giá lại các
hướng dẫn về các yêu cầu và phương thức đối với xét nghiệm COVID-19, để bảo đảm có
thể thực hiện xét nghiệm cần thiết hầu yểm trợ biện pháp ứng phó y tế cộng đồng nhằm
chống lại đại dịch, và luôn luôn liên tục có các nguồn cung cấp vật dụng xét nghiệm, thiết bị
bảo hộ cá nhân và các vật tư y tế khác.

THÔNG TIN SAI LỆCH Các bệnh viện tại Úc sẽ không thể đáp ứng nổi nhu cầu gia
tăng do COVID-19.
SỰ THẬT Nước Úc có hệ thống y tế đẳng cấp thế giới, đủ sức đáp ứng nhu cầu gia tăng
trong đại dịch COVID-19 nếu cần. Điều này bao gồm có thể cung cấp thêm giường bệnh,
thiết bị y tế, vật tư và nhân viên y tế thông qua mối quan hệ đối tác giữa Chính phủ Úc,
chính phủ tiểu bang và lãnh thổ và lĩnh vực y tế tư.

Xét nghiệm và điều trị
THÔNG TIN SAI LỆCH Hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline, và kẽm là
những cách điều trị và/hoặc chữa dứt COVID-19 an toàn và hiệu quả.
SỰ THẬT Chính phủ Úc hiện theo dõi kỹ các công trình nghiên cứu trên toàn thế giới về
điều trị và chữa dứt COVID-19. Chủng ngừa COVID-19 vẫn là cách hiệu quả nhất để ngăn
ngừa chúng ta bị các triệu chứng liên quan đến COVID-19 và bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh
nặng.
Hiện không có đủ bằng chứng để ủng hộ việc sử dụng ivermectin, doxycycline và kẽm
(riêng lẻ hoặc kết hợp) một cách an toàn và hiệu quả để ngừa hoặc chữa trị COVID-19.
Lực lượng Đặc nhiệm Chứng cứ Lâm sàng COVID-19 Toàn quốc của Úc không khuyến
nghị điều trị COVID-19 bằng hydroxychloroquine, ivermectin, doxycycline hoặc kẽm.
Không nên điều trị COVID-19 bằng hydroxychloroquine (có hoặc không có kẽm) ở ngoài các
cuộc xét nghiệm ngẫu nhiên đã được phê duyệt về mặt đạo đức. Hydroxychloroquine có
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những nguy cơ đã biết rõ có thể dẫn đến cơn đau tim, tổn thương mắt và làm suy giảm
nghiêm trọng lượng đường trong máu (có thể dẫn đến hôn mê).

THÔNG TIN SAI LỆCH Xét nghiệm PCR (phản ứng chuỗi polymerase) để phát hiện
COVID-19 không đáng tin cậy và không thể phân biệt coronavirus với các bệnh
khác, chẳng hạn như cảm và cúm.
SỰ THẬT Ở Úc, xét nghiệm khuếch đại axit nucleic (NAA) bằng cách sử dụng phản ứng
chuỗi polymerase (PCR) trên mẫu xét nghiệm hô hấp thu thập được bằng tăm bông quệt cổ
họng và mũi là xét nghiệm tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán trường hợp bị nhiễm vi-rút (ví dụ,
COVID-19 và cúm). Phương pháp xét nghiệm này rất nhạy và phát hiện các đoạn đặc trưng
của vi-rút (đó là SARS-CoV-2 hoặc bất kỳ loại vi-rút nào khác). Xét nghiệm PCR đã được
chấp thuận sử dụng và các phòng xét nghiệm bệnh học tiếp tục theo dõi, cả trong và ngoài
nước để bảo đảm xét nghiệm này đáp ứng tiêu chuẩn xét nghiệm và chính xác cao.
Một số người đã hiểu lầm về sự thay đổi lời khuyên về xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát
và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Trung tâm này đã loan báo lời khuyên về việc sử dụng
các xét nghiệm PCR kết hợp nhiều mầm bệnh nhất định đối với các nguyên nhân gây ra
nhiễm trùng đường hô hấp do vi-rút khác nhau. Ví dụ, các xét nghiệm này có thể chẩn đoán
cùng lúc các bệnh nhiễm trùng như COVID-19 và cúm và phân biệt chính xác giữa hai bệnh
này. Điều này diễn ra thường xuyên và đã trở thành quy cách thực hành thông thường ở Úc
kể từ khi xét nghiệm PCR kết hợp nhiều mục tiêu ra đời. Ở Úc, người ta thường sử dụng
xét nghiệm PCR để phát hiện chính xác vi-rút cúm, vi-rút parainfluenza, Metapneumovirus ở
người, vi-rút Hợp bào Hô hấp cũng như các loại khác bao gồm một số coronavirus ở người
thường lây lan trước SARS-COV-2.

THÔNG TIN SAI LỆCH Xét nghiệm tất cả mọi người sẽ ngăn chặn COVID-19 lây
lan.
SỰ THẬT Xét nghiệm không ngăn COVID-19 lây lan được.
Xét nghiệm chẩn đoán giữ vai trò quan trọng đối với việc xác định dịch tễ học của bệnh,
cung cấp thông tin về ca bệnh và quản lý tiếp xúc, và cuối cùng là giảm vi-rút lây lan. Chủng
ngừa COVID-19 là cách tốt nhất để ngăn chặn COVID-19 lây lan trong cộng đồng.
Tuy nhiên, xét nghiệm COVID-19 âm tính không có nghĩa là quý vị không có nguy cơ bị lây
vi-rút, hoặc là nguy cơ lây vi-rút sang người khác. Điều quan trọng cần lưu ý là không có xét
nghiệm nào chính xác 100% trong mọi trường hợp. Các xét nghiệm chẩn đoán không phải
lúc nào cũng có thể phát hiện vi-rút khi chỉ có một ít vi-rút. Ví dụ, thoạt đầu sau khi nhiễm
SARS-CoV-2 , phải mất mấy ngày sau đó mới phát hiện vi-rút bằng PCR được, khoảng 2–3
ngày trước khi các triệu chứng trở bệnh bắt đầu rõ nét. Xét nghiệm trong thời gian bắt đầu
bị nhiễm bệnh có thể có kết quả âm tính, ngay cả khi cá nhân bị nhiễm SARS-CoV-2. Hiện
tại, không có xét nghiệm nào có thể phát hiện được vi-rút một cách đáng tin cậy trong thời
gian đầu bị bệnh khi người bệnh không có triệu chứng bệnh. Đồng thời cũng không có xét
nghiệm nào có thể phát hiện một cách đáng tin cậy rằng cá nhân có lây lan vi-rút hay không.
Điều quan trọng là phải giữ vệ sinh sạch sẽ, duy trì khoảng cách đối với người khác và ở
nhà khi cảm thấy không khỏe. Những điều này, cùng với xét nghiệm đúng thành phần, đang
giúp ngăn chặn COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác lây lan, làm giảm nhu cầu đối với
hệ thống y tế của Úc.
Chính phủ Úc vẫn khuyến nghị rằng các sách lược xét nghiệm, bao gồm các chương trình
sàng lọc tại nơi làm việc cho những người không bị triệu chứng bệnh, được đặt ra sau khi
tham vấn các cơ quan y tế công cộng có liên quan. Muốn biết thêm thông tin về lập trường
của Chính phủ Úc về xét nghiệm đại trà những người không bị triệu chứng bệnh, vui lòng
xem tại Trang mạng Bộ Y tế.
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THÔNG TIN SAI LỆCH Các bộ vật dụng xét nghiệm không chính xác.
SỰ THẬT Ở Úc, chúng ta phát hiện SARS-CoV-2 bằng 2 loại xét nghiệm:
1. RT-PCR (phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược)
2. RAT (xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc)
Cả hai đều kiểm tra xem trong cổ họng, mũi, dịch tiết mũi hoặc nước bọt của quý vị có virút SARS-CoV-2 hay không.
Cét nghiệm PCR phát hiện vi-rút SARS-CoV-2 nhạy hơn và hiện được sử dụng để xác
nhận chẩn đoán COVID-19. Các xét nghiệm PCR có thể sớm phát hiện vi-rút khi bị
nhiễmvi-rút này, và đôi khi, thậm chí có thể phát hiện vi-rút trước khi cá nhân trở nên
không khỏe.
Xét nghiệm PCR tại phòng thí nghiệm có thông lượng cao mặc dù thực hiện phức tạp. Họ
cần các nhà khoa học chuyên môn để thực hiện các xét nghiệm này trong phòng thí
nghiệm. Một số xét nghiệm PCR tại địa điểm chăm sóc với thông lượng thấp có sẵn cho
các cơ sở cụ thể, chẳng hạn như khoa cấp cứu và các khu vực hẻo lánh.
Xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc phát hiện vi-rút bằng cách phát hiện các protein cụ thể
của vi-rút này. Xét nghiệm này chính xác nhất khi được sử dụng để kiểm tra những người
có triệu chứng bệnh.
Xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc thường có hiệu quả nhất trong vòng 7 ngày đầu sau khi
bắt đầu bị các triệu chứng bệnh đầu tiên. Xét nghiệm không chính xác nếu quý vị không
có triệu chứng bệnh và có thể đem lại kết quả âm tính sai hoặc dương tính.
Hầu hết các xét nghiệm kháng nguyên cấp tốc sẽ có kết quả trong vòng 10–20 phút.
Nếu quý vị có kết quả RAT dương tính tại nhà, quý vị không cần phải làm xét nghiệm PCR
tại trạm xét nghiệm để xác nhận kết quả đó.
Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đánh giá và phê duyệt tất cả các phương pháp
xét nghiệm được sử dụng ở Úc. TGA áp dụng các tiêu chí nghiêm ngặt về mức hiệu quả
để bảo đảm các xét nghiệm đều hiệu quả và đáng tin cậy.
Muốn biết thông tin cập nhật về các xét nghiệm COVID-19 được đưa vào Sổ bộ Đăng ký
Sản phẩm Trị liệu của Úc, vui lòng truy cập trang mạng của TGA tại: www.tga.gov.au

Phong tỏa và khẩu trang
THÔNG TIN SAI LỆCH ‘Phong tỏa’ một thời gian sẽ ngăn chặn COVID-19 lây lan.
SỰ THẬT Phong tỏa giúp giảm đà COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Việc áp đặt các lệnh
hạn chế và phong tỏa trong một khoảng thời gian và sau đó rút lại các lệnh hạn chế đó để
quay trở lại 'cuộc sống bình thường' của chúng ta sẽ không ngăn chặn COVID-19 lây lan
hoàn toàn.
Cách hiệu quả nhất để giúp làm giảm đà COVID-19 lây lan là chủng ngừa COVID-19, đeo
khẩu trang, duy trì khoảng cách giữa người này và người kia, giữ vệ sinh tay và đường hô
hấp sạch sẽ, nghỉ ở nhà và đi xét nghiệm nếu quý vị cảm thấy không khỏe.
Một số lượng đáng kể những người bị COVID-19 hoặc bị các triệu chứng nhẹ hoặc không bị
các triệu chứng nào hết trong thời kỳ lây nhiễm. Khi phong tỏa trong khoảng thời gian ngắn
hai tuần lễ, điều đó có nguy cơ khiến những người không bị các triệu chứng liên quan đến
COVID-19 vô tình làm cho người khác tiếp xúc với vi-rút này lệnh phong tỏa chấm dứt.
Phong tỏa cũng giúp Chính phủ Tiểu bang và Lãnh thổ làm công việc truy dấu lần tiếp xúc.
Các chuyên gia sức khỏe tiếp tục theo dõi số ca bệnh mới mỗi ngày tại Úc và nơi đang xảy
ra vấn đề lây lan trong cộng đồng. Các khuyến nghị dựa trên bằng chứng sẽ được công bố
về bất kỳ điều lệ hoặc lệnh hạn chế mới nào cần thực thi. Mọi người nên truy cập
www.australia.gov.au để theo dõi sát thông tin cập nhật về các lệnh hạn chế hiện hành.
Misinformation and truths about Coronavirus (COVID-19) - 22012022 - Vietnamese

7

THÔNG TIN SAI LỆCH Khẩu trang không có hiệu quả đối với COVID-19 và/hoặc
không an toàn để sử dụng.
SỰ THẬT Khẩu trang là biện pháp chính để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Nên sử dụng
khẩu trang như một phần của cách thức toàn diện, bao gồm duy trì khoảng cách đối với
người khác, tránh nơi đông người và chung đụng gần nhau, thoáng khí, giữ vệ sinh tay sạch
sẽ, che lại mỗi khi hắt hơi và ho, v.v. Khẩu trang không thể thay thế việc duy trì khoảng cách
đối với người khác.
Khẩu trang là rào cản đơn giản giúp ngăn các giọt li ti từ đường hô hấp của quý vị bắn ra
trúng người khác. Các công trình nghiên cứu cho thấy khẩu trang làm giảm các giọt li ti bắn
ra khi đeo phủ trùm mũi và miệng. Tùy thuộc loại, khẩu trang có thể sử dụng để bảo vệ
người khỏe mạnh hoặc để ngăn ngừa lây lan bệnh sang người khác.
Hiện không có bằng chứng nào cho thấy đeo khẩu trang là không an toàn hoặc gây ra các
vấn đề như thiếu ôxy hoặc hít vào thêm carbon dioxide (CO2). Các nhân viên dịch vụ chăm
sóc sức khỏe đeo khẩu trang trong thời gian dài trong nhiều năm mà không gặp vấn đề như
vậy.
Tất cả nhân viên y tế phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa thông thường và dựa trên
việc lây lan bệnh như mô tả trong Tài liệu Hướng dẫn của Úc về Phòng ngừa và Khống chế
Nhiễm trùng trong Ngành Chăm sóc Sức khỏe. Lực lượng Đặc nhiệm Chứng cứ Lâm sàng
COVID-19 Toàn quốc đã khuyến nghị đồng thuận rằng nhân viên y tế cung cấp dịch vụ
chăm sóc bệnh nhân trực tiếp hoặc làm việc trong khu vực bệnh nhân/khách hàng/cư dân
có những người nghi ngờ hoặc đã xác nhận bị COVID-19 phải có thể có khẩu trang loại
P2/N95 nếu họ muốn dùng.

-----------------Hãy thường xuyên truy cập trang mạng này để luôn biết tin tức về những diễn biến quan trọng vế
cách đối phó với COVID-19 của Chính phủ Úc. SBS cũng có hàng loạt thông tin về COVID-19 bằng
ngôn ngữ của quý vị. Quý vị cũng có thể sử dụng các ứng dụng điện thoại di động và tiện ích cài
thêm vào trình duyệt để phiên dịch thông tin của chính phủ. Hãy tìm cái nào phù hợp với nhu cầu của
quý vị. Muốn biết thông tin bổ sung bang tiếng Anh, hãy truy cập www.australia.gov.au.
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