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Description
Kabar yang hoax
" INFORMASI PENTING
1. Corona merupakan virus berukuran besar. Diameter virus ini 400-500
micro, sehingga masker jenis apa pun dapat mencegah masuknya ke tubuh kita
dan tidak perlu menggunakan masker yang mahal.
2. Virus corona tidak melayang di udara, tapi menempel pada benda, sehingga
penularannya tidak melalui udara.
3. Apabila menempel di permukaan logam, virus corona dapat hidup selama 12
jam. Mencuci tangan dengan sabun dan air sudah cukup.
4. Apabila menempel di kain, virus corona dapat hidup selama 9 jam, sehingg
mencuci pakaian atau menjemurnya di bawah sinar matahari selama 2 jam sudah
cukup untuk membunuhnya.
5. Apabila menempel di tangan, virus corona dapat hidup selama 10 menit,
sehingga menyediakan sterilizer berbahan dasar alkohol cukup untuk
berjaga-jaga.
6.Apabila berada di udara bersuhu 26-27 °C, virus corona akan mati sehinga
tidak hidup di daerah panas . Di samping itu, minum air panas dan berjemur
di bawah sinar matahari sudah cukup sebagai pencegahan.
Menghindari makanan dan minuman dingin termasuk ice cream sangat penting.
7. Berkumur sampai dalam dengan air hangat dan garam akan membunuh virus
corona di sekitar anak tekak (telak - Jw.) dan mencegahnya masuk kedalam
paru-paru.
Dengan mengikuti petunjuk ini cukup untuk mencegah virus corona.
UNICEF
Tolong sebarkan informasi ini untuk mencegah timbulnya ketakutan yang tidak
perlu."
Sumber: pesan di whatsapp
Hoax di nomor
1. Penjelasan = menurut tempo.co ukuran virus corona adalah 0.08 hingga
0.16 mikrometer jadi hoax
2. Penjelasan = menurut kompas.com virus corona bisa menular melalui udara
dalam partikel kecil dan air liur, lendir, dan cairan, dan tidak dapat
menyebar dengan menempel dengan benda, jadi hoax
3. Hoax secara keseluruhan karena tidak menular melalui menempel dengan
benda
4.Hoax secara keseluruhan karena tidak menular melalui menempel dengan benda
6. Menurut vivanews dan wartaekonomi virus corona mati di suhu 56°c jadi
hoax
Nomor lainnya belum ada informasi tentang ini
Saya kirim juga beberapa sumber informasi di screenshoot dibawah
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History
#1 - 07/11/2020 06:20 AM - Arief Putra
- Status changed from Open to Closed
- Assignee changed from Aribowo Sasmito to Arief Putra
- % Done changed from 0 to 100

[HOAKS] Pesan Berantai Seputar Virus Corona Mengatasnamakan UNICEF
Communication For Development Specialist UNICEF Indonesia Rizky Ika Syafitri menegaskan, informasi yang mengatasnamakan UNICEF itu tidak
benar. "Hoaks. Cek informasi di website resmi UNICEF, WHO, dan Kementerian Kesehatan," kata Rizky saat dihubungi Kompas.com, Kamis
(12/3/2020) siang. Rizky mengatakan, saat terjadi wabah, ada kecenderungan informasi tidak akurat menyebar. Hal bisa memunculkan kepanikan,
perasaan takut, stigma, dan informasi keliru tentang perlindungan diri dari penyakit seperti pesan yang beredar tersebut. "Pesan ini membuat klaim
bahwa menghindari es krim dan makanan dingin lainnya, serta serangkaian tindakan lain, dapat membantu mencegah timbulnya penyakit. Hal ini
sama sekali tidak benar," ujar Rizky.
Selengkapnya dapat dilihat di
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/060300365/-hoaks-pesan-berantai-seputar-virus-corona-mengatasnamakan-unicef?page=all.
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