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apakah benar

dengan rajin

berjemur dapat

menyingkirkan

novel coronavirus

yang ada di dalam

dan permukaan

tubuh kita?



MITOS !

Berjemur dengan harapan
membuat tubuh kita bebas

dari novel coronavirus tidaklah
efektif. Karena sekali virus
tersebut sudah memasuki

tubuh kita, tubuh kita harus
melawannya dengan sistem

imun.
 

Sedangkan pada bagian luar
tubuh, untuk secara aktif

membunuh novel coronavirus,
dibutuhkan suhu sekitar 60°C.

SUMBER:
 HTTPS://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-51735367



apakah benar

Menggunakan sarung

tangan latex saat

berbelanja atau

berpergian dapat

melindungi kita dari

terkena COVID-19?



Rajin mencuci tangan secara
berkala terbukti lebih efektif

melindungi dari COVID-19
dibandingkan menggunakan

sarung tangan latex.
 

Kamu juga masih dapat terinfeksi
novel coronavirus jika kamu
menyentuh wajahmu dengan

sarung tangan latex yang
terkontaminasi. 

MITOS !

SUMBER: WHO



apakah benar bawang

putih dapat mencegah

infeksi novel

coronavirus?



Walaupun bawang putih memiliki
sifat antimikrobial, tidak ada
bukti yang mendukung bahwa
memakan bawang putih dapat

melindungi seseorang dari
terinfeksi novel coronavirus.

MITOS !

SUMBER: WHO



apakah benar bawang

merah yang telah

dikupas bisa menyerap

novel coronavirus?



Menurut National Onion
Association (NOA).

(organisasi yang mewakili
petani, pedagang, eksportir,

dan importir bawang merah di
Amerika Serikat sejak 1913)
bawang merah mentah yang

diiris dan ditempatkan di
sebuah ruangan untuk

menyerap kuman dan racun,
hanya mitos. 

 
Tidak ada bukti ilmiah bahwa
irisan bawang mentah dapat

menyerap kuman atau
meredakan udara dari racun.

MITOS !

SUMBER:HTTPS://EN.NETRALNEWS.COM/NEWS/LIFESTYLE/READ/28109/HOAX
.RED.ONIONS.OR.SHALLOTS.CAN.ABSORB.CORONAVIRUS



Pada tahun 1919, terjadi wabah flu
yang membunuh 40 juta penduduk AS,  
dan seorang dokter mengunjungi para
petani. Banyak sekali petani dan
keluarga mereka yang meninggal.
Dokter mendatangi seorang petani dan
melihat seorang petani dan
keluarganya sehat. 
 
Ketika dokter menanyakan apa yang
dilakukannya, ditemukan bahwa
mereka meletakkan bawang merah
yang terkelupas di seluruh kamar
rumahnya. Dokter tidak percaya hal
tersebut, lalu dia memeriksa bawang
merah tersebut dengan mikroskop, dan
menemukan adanya virus flu yang
terdapat pada bawang merah. Maka
dari saat itu, timbulah kepercayaan
masyarakat bahwa bawang merah
tersebut dapat menyerap virus dan
membuat keluarga tetap sehat.

MITOS !

mitos legenda :



apakah benar asap

rokok dapat menolak

penyerangan novel

coronavirus karena

mengandung tembakau

dan cengkeh?



MITOS !
Beredar unggahan bahwa asap
rokok mampu membunuh novel
coronavirus karena komposisi

rokok terdiri dari tembakau
dan cengkeh. 

 
Dokter Spesialis Paru Feni

Fitriani, Ketua Pokja Masalah
Rokok Perhimpunan Dokter

Paru Indonesia yang
mengatakan bahwa hal

tersebut tidak benar.

SUMBER: HTTPS://KOMINFO.GO.ID/CONTENT/DETAIL/25062/HOA
KS-ASAP-ROKOK-MAMPU-MEMBUNUH-VIRUS-

CORONA/0/LAPORAN_ISU_HOAKS



sebenarnya bagaimana

cara membuat hand

sanitizer yang benar?



Ethanol 96% v/v, 833.3 ml
H2O2 3%, 41.7 ml

Gliserol 98%,14.5 ml

FORMULA I:
 

Untuk konsentrasi akhir etanol 80% v
/ v, gliserol 1,45% v / v, hidrogen
peroksida (H2O2) 0,125% v / v.

 

 
Isi labu hingga 1000 ml dengan air
suling atau air yang telah direbus

dan didinginkan; kocok labu dengan
lembut untuk mencampur konten.

Terdapat 2 formula yang
direkomendasikan oleh

WHO:

SUMBER: WHO



Isopropyl alkohol (dengan
kemurnian 99,8%), 751,5 ml

H2O2 3%, 41,7 ml
Gliserol 98%, 14,5 ml

FORMULA II:
 

Untuk menghasilkan konsentrasi akhir
alkohol isopropil 75% v / v, gliserol

1,45% v / v, hidrogen peroksida
0,125% v / v:

 

 
Isi labu hingga 1000 ml dengan air
suling atau air yang telah direbus

dan didinginkan; kocok labu dengan
lembut untuk mencampur konten.

*Hanya reagen kualitas
farmakope yang harus
digunakan (mis., Farmakope
Internasional) dan bukan
produk technical grade.

SUMBER: WHO


