
Berjemur di bawah sinar matahari atau berada 
pada ruangan dengan suhu di atas 250 C TIDAK 
mencegah penularan COVID-19. Kasus COVID-19 
juga ditemukan di negara-negara dengan iklim 
panas. 

Untuk melindungi diri, cucilah seluruh bagian 
tangan secara teratur, dan hindari menyentuh 
mata, mulut dan hidung.  

FAKTA

Mitos 
Dan Fakta
Seputar 
COVID-19

Beberapa mitos telah berkembang di 

masyarakat     terkait     dengan   COVID-19.  Informasi 

di dalam lembar fakta ini memaparkannya 

untuk menjadi pengetahuan bersama agar 

dapat menjadi panduan informasi yang benar 

bagi masyakarat, khususnya populasi kunci 

dan ODHA. Tujuannya agar mereka mampu 

melakukan pencegahan COVID-19 secara benar 

berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Jaringan 
telekomonikasi 
4G/5G dapat 
menjadi perantara 
penularan COVID-19

Berjemur di bawah 
sinar matahari dapat 
mencegah penularan 
COVID-19

Mitos

Mitos

5G
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Jaringan telekomunikasi 4G/5G TIDAK 
menularkan COVID-19. Gelombang radio/
infrastruktur telekomunikasi TIDAK dapat 
menularkan virus. COVID-19 telah menular di 
sejumlah negara yang tidak memiliki jaringan 
4G/5G.

COVID-19 menular melalui droplet (percikan 
cairan tubuh) saat seseorang yang sudah 
terinfeksi batuk, bersin dan berbicara. 
Seseorang juga dapat terinfeksi  setelah 
tangannya menyentuh permukaan benda yang 
terkontaminasi, kemudian menyentuh mata, 
mulut dan hidung.

FAKTA



Mitos

COVID-19 tidak dapat 
disembuhkan dan 
yang sudah tertular 
pasti akan meninggal

Mitos

Bisa menahan napas 
selama 10 detik/
lebih tanpa batuk 
berarti kamu bebas 
COVID-19

Mitos
Minum alkohol dapat 
membunuh virus 
corona (COVID-19)

FAKTA
Kamu bisa sembuh dari penyakit yang disebabkan 
virus korona (COVID-19). Jika kamu terinfeksi 
COVID-19, TIDAK berarti kamu akan sakit seumur 
hidup. Sebagian besar orang yang terinfeksi 
COVID-19 berhasil sembuh dan menghilangkan 
virus dari tubuh mereka.  

Jika kamu terinfeksi, pastikan untuk menangani 
gejala yang timbul. Jika kamu batuk, demam dan 
merasakan sesak/gangguan pernafasan segera 
cari bantuan medis – sebaiknya  hubungi fasilitas 
medis lewat telefon terlebih dahulu. Banyak 
pasien yang telah sembuh berterima kasih kepada 
dukungan tim medis ini.

FAKTA

Minum alkohol TIDAK melindungimu dari 
COVID-19, tidak membunuh COVID-19 yang sudah 
ada di dalam tubuhmu. Hal tersebut bahkan 
membahayakan. Konsumsi minuman beralkohol 
secara teratur dan berlebihan dapat meningkatkan 
risiko munculnya masalah-masalah kesehatan. 

FAKTA
Bisa menahan napas selama 10 detik/lebih tanpa 
batuk atau merasa tidak nyaman, TIDAK berarti 
kamu bebas dari COVID-19 atau penyakit paru-
paru lainnya.

Gejala yang paling umum dari COVID-19 adalah 
batuk kering, lelah dan demam.  Beberapa 
orang dapat mengalami kondisi sakit yang lebih 
berat, seperti pneumonia. Cara terbaik untuk 
memastikan jika kamu terinfeksi COVID-19 
adalah lewat tes laboratorium. Kamu tidak 
dapat mengetahui terinfeksi atau tidak dari 
menahan nafas, bahkan tindakan tersebut bisa 
membahayakan dirimu.  
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Mitos
Orang yang hidup di 
daerah iklim tropis 
dan panas tidak akan 
tertular COVID-19

Mitos

Mandi air panas dapat 
mencegah terinfeksi 
COVID-19

Mitos
Lampu disnfeksi 
ultraviolet dapat 
membunuh COVID-19

Lampu disinfeksi ultraviolet TIDAK dapat 
membunuh COVOD-19. Lampu UV tidak boleh 
digunakan untuk sterilisasi tangan atau area kulit, 
karena sinar radiasi UV dapat menyebabkan 
iritasi kulit.

FAKTA

Mandi air panas TIDAK dapat mencegah/ 
melindungi dari penularan COVID-19. Suhu normal 
tubuh manusia akan tetap berada di sekitar 36.50C 
dan 370C, tidak bergantung suhu air mandi, baik 
berendam atau menggunakan pancuran (shower). 
Justru mandi air yang sangat panas akan berbahaya 
dan dapat menyebabkan kulit terluka/terbakar.

Cara terbaik untuk memproteksi diri terhadap 
COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara 
teratur.  Dengan ini, kamu menghilangkan virus 
yang mungkin melekat di tangan dan mencegah 
infeksi yang muncul dengan menyentuh mata, 
mulut dan hidung.

FAKTA

COVID-19 DAPAT menular di wilayah dengan 
iklim panas dan lembab. Berdasarkan bukti sejauh 
ini, COVID-19 dapat menular di semua wilayah, 
termasuk wilayah dengan iklim panas dan lembab. 
Apapun jenis iklimnya, terapkanlah tindakan 
proteksi bila kamu tinggal atau berpergian ke 
daerah dimana ada COVID-19.

Cara terbaik untuk memproteksi diri dari COVID-19 
adalah dengan mencuci tangan secara teratur.  
Bersihkanlah virus yang mungkin melekat di 
tangan dan hindari infeksi yang dapat muncul 
dengan menyentuh mata, mulut dan hidung.

FAKTA
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Mitos
COVID-19 dapat 
ditularkan melalui 
gigitan nyamuk

Mitos
Alat pengering tangan 
efektif membunuh 
COVID-19

Mitos
Cuaca dingin 
dan salju dapat 
membunuh COVID-19

Cuaca dingin dan salju TIDAK dapat membunuh 
COVID-19. Tidak ada alasan untuk mempercayai 
bahwa cuaca dingin dapat membunuh virus 
corona atau penyakit lainnya. Suhu normal tubuh 
manusia akan tetap berada di sekitar 36.50 C 
dan 370 C, terlepas dari temperatur lingkungan 
eksternal atau cuaca di luar. 

Cara paling efektif untuk memproteksi diri 
terhadap COVID-19 adalah dengan mencuci 
tangan secara teratur dengan air dan sabun atau 
pembersih tangan berbasis alkohol.

FAKTA

COVID-19 TIDAK dapat menular melalui gigitan 
nyamuk. Sampai saat ini tidak ada informasi atau 
bukti yang mengarah pada penularan COVID-19 
lewat perantara nyamuk. COVID-19 adalah virus 
yang menyerang sistem pernafasan, dimana ia 
menular melalui droplet (percikan cairan tubuh) 
akibat batuk atau bersin dari seseorang yang 
terinfeksi, atau melalui droplet ludah atau ingus.

Untuk melindung diri terhadap COVID-19, 
bersihkan tangan secara teratur dengan 
pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau 
mencuci tangan dengan air dan sabun. Hindarilah 
kontak jarak dekat dengan siapa pun yang sedang 
batuk atau bersin.

FAKTA

Alat pengering tangan TIDAK dapat membunuh 
COVID-19. 

Untuk melindungi diri terhadap virus COVID-19, 
kamu harus mencuci tangan secara teratur dengan 
pembersih tangan berbahan dasar alkohol atau 
dengan air dan sabun. Setelah itu, keringkan 
tangan dengan tisu atau pengering udara hangat.

FAKTA
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Mitos
Alat pemindai suhu 
(thermal scanner) 
efektif mendeteksi 
orang yang sudah 
tertular COVID-19

Mitos
Menyemprotkan alkohol 
atau klorin di sekujur 
tubuh dapat membunuh 
COVID-19

Mitos
Vaksin pneumonia bisa 
melindungi kita dari 
COVID-19

Vaksin pneumonia TIDAK bisa melindungi 
kita dari COVID-19. Vaksin pneumonia, seperti 
pneumococcal vaccine dan haemophilus influenza 
type B (Hib) tidak dapat melindungi kita dari 
COVID-19. 

COVID-19 adalah adalah virus baru dan 
berbeda. Kita membutuhkan vaksin tersendiri 
untuk melawannya.  Para peneliti mencoba 
mengembangkan vaksin COVID-19, dan WHO 
mendukung usaha tersebut. Meskipun vaksinasi 
untuk pneumonia tidak efektif untuk COVID-19, 
vaksinasi terkait penyakit pernafasan sangat 
direkomendasikan untuk melindungi kesehatan.

FAKTA

Alat pemindai suhu (thermal scanner) TIDAK 
efektif mendeteksi orang yang sudah tertular 
COVID-19. Bukan itu tujuannya. Pemindai suhu 
hanya efektif untuk mendeteksi orang yang sudah 
mulai demam (contohnya, suhu tubuhnya naik 
dibandingkan suhu tubuh normal) akibat infeksi 
COVID-19. 

Masalahnya, pemindai suhu tidak dapat 
mendeteksi orang yang sudah terinfeksi tapi 
belum masuk fase demam.  Diperlukan 2 sampai 
10 hari sebelum infeksi berlanjut menjadi demam. 

FAKTA

Menyemprotkan alkohol atau klorin di sekujur 
tubuh TIDAK bisa membunuh virus yang sudah 
masuk ke dalam tubuh. Bahkan, penyemprotan ini 
tidak baik untuk pakaian dan selaput membran 
tubuh (seperti mata dan mulut).  

Ingatlah, alkohol maupun klorin dapat digunakan 
untuk membunuh virus pada permukaan benda, 
jika dilakukan mengikuti rekomendasi yang benar. 

FAKTA
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Mitos
Membersihkan hidung 
dengan larutan saline 
membantu mencegah 
infeksi COVID-19

Mitos
Makan 
bawang putih 
mencegah 
infeksi 
COVID-19

Mitos
COVID-19 
dapat 
menular 
pada 
orang 
lanjut usia 
saja

Membersihkan hidung dengan larutan saline 
TIDAK membantu mencegah infeksi COVID-19. 
Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 
membershihkan hidung dengan larutan saline 
dapat melindungi dari infeksi COVID-19. 

Ada beberapa pembuktian terbatas yang 
menunjukkan bahwa pembersihan hidung dengan 
larutan saline membantu individu untuk sembuh 
lebih cepat dari penyakit flu biasa. Namun, belum 
ada bukti bahwa membersihkan hidung secara 
teratur dapat mencegah infeksi pernafasan. 

COVID-19 TIDAK hanya menular pada orang lanjut 
usia saja. COVID-19 dapat menular pada semua 
usia manusia.

Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki 
kondisi medis sebelumnya (seperti asma, diabetes, 
jantung) tampaknya lebih rentan mengalami sakit 
parah ketika virus menyerang.  WHO menyarankan 
masyarakat pada semua usia mengambil langkah 
untuk melindungi diri mereka dari virus, contohnya 
dengan menjaga kebersihan terkait tangan dan 
saluran pernafasan.  

FAKTA

Makan bawang putih TIDAK dapat mencegah 
infeksi COVID-19. Bawang putih adalah makanan 
sehat yang memiliki sejumlah kandungan 
antimikroba. Namun, tidak ada bukti, dari kejadian 
wabah saat ini, yang menunjukkan bahwa makan 
bawang putih melindungi manusia dari virus 
COVID-19. 

FAKTA

FAKTA
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Mitos
Hewan peliharaan 
dapat menularkan 
COVID-19

Mitos
Sudah ada obat-
obatan tertentu 
untuk mencegah atau 
mengobati COVID-19 

Mitos
Antibiotik efektif 
dalam mencegah dan 
menangani COVID-19

Hingga saat ini, TIDAK ada bukti bahwa hewan 
peliharaan seperti anjing atau kucing dapat 
terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini. 

Namun, wajib mencuci tangan dengan sabun 
dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. 
Ini melindungi kamu terhadap berbagai bakteri 
umum seperti E.coli dan Salmonella yang dapat 
berpindah di antara hewan peliharaan dan 
manusia.

FAKTA

Antibiotik TIDAK efektif dalam mencegah dan 
menangani COVID-19. Antibiotik digunakan 
untuk melawan bakteri, bukan virus. COVID-19 
adalah virus, antibiotik tidak digunakan untuk 
pencegahan maupun mengobati penyakit yang 
disebabkan oleh virus ini.

Namun, jika kamu dirawat di rumah sakit karena 
COVID-19, bisa saja kamu diberikan antibiotik 
untuk melawan bakteri saat terjadi infeksi lain 
yang bersamaan (co-infection).

FAKTA

Sampai saat ini, tidak ada obat-obatan spesifik 
yang direkomendasikan untuk mencegah atau 
mengobati infeksi COVID-19. Namun, mereka yang 
terinfeksi virus harus mendapatkan penanganan 
khusus untuk meringankan dan menangani gejala 
yang timbul, serta mereka dengan kondisi sakit 
parah harus mendapatkan perawatan optimal.

Beberapa jenis penanganan spesifik sedang 
diteliti, dan harus diuji terlebih dahulu lewat uji 
klinis. WHO membantu mempercepat penelitian 
obat-obatan ini dan berbagai usaha yang 
dikembangkan oleh berbagai pihak. 

FAKTA
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