
Viral Video Para Penumpang Pesawat
Terinfeksi Virus Corona 

Beredar sebuah video dengan durasi 15 detik di beberapa sosial media.
Informasi yang disebarkan dalam video adalah adanya penerbangan dari
Italia  ke  Ethiopia.  Banyak  penumpang  yang  terbaring  disertai  dengan
gejala batuk dan sesak napas, hal ini diklaim bahwa seluruh penumpang
dinyatakan positif terinfeksi virus Corona. Ketika mendarat pun para polisi
berusaha  menangkap  hingga  menembak  mereka  yang  mencoba
melarikan diri.

Faktanya, Video ini terjadi Blaise Diagne International Airport di Senegal
dan merupakan video latihan penyanderaan dari otoritas setempat yang
telah dilakukan pada November 2019.. 

   

https://www.altnews.in/hostage-rescue-drill-video-at-senegal-airport-
viral-with-coronavirus-spin/

HOAX
Informasi palsu yang tidak mengandung 
fakta dan sumber yang jelas 
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Hoax Nomor Rekening Donasi #Pedulicorona yang 

Mengatasnamakan RS Unair 

 

 

 

 

 

 

 

Menanggapai adanya broadcast massage tentang nomor rekening RSUA untuk donasi peduli 

corona, Kepala Pusat Informasi dan Humas Unair menyampaikan bahwa untuk donasi yang 

ditujukan bagi penanganan wabah Corona di RSUA hanya melalui rekening PUSPAS. Sehingga 

apabila ada permintaan donasi di luar rekening PUSPAS bukan menjadi tanggung jawab Unair. 

Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam menyalurkan donasi untuk menghindari tindak 

penipuan yang memanfaatkan penanganan wabah virus Covid 19.  

 

 

 

 

 

Website: puspas.unair.ac.id 
Twitter: PUSPAS UNAIR 

 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  



Surabaya dan Malang Ditetapkan sebagai
Wilayah Transmisi Lokal

Beredar pesan berantai di group percakapan bahwa Kota Surabaya dan 
Malang menjadi daerah transmisi lokal alias titik panas penularan corona 
(Covid-19).

Faktanya,  keterangan  waktu  tanpa  mencantumkan  hari  dan  tanggal
menjadikan  informasi  ini  tidak  lengkap.  Keterangan  sebagai  wilayah
transmisi  lokal  pun benar karena sudah ada pasien positif  Covid-19 di
Surabaya dan Malang. 

Namun penetapan kategori ODP hanya jika ada gejala ISPA / batuk, pilek,
panas dan sesak napas. Kurang tepat sebab ODP ditetapkan oleh dokter
karena mereka jelas  ada  gejala.  Penentuan ODP pun harus  kolaborasi
dengan dinas kesehatan untuk diverifikasi status ODP yang disangkakan
dokter  apakah  memiliki  hubungan  epidemiologi  atau  tidak.  Jika  Dinas
Kesehatan  menyatakan  ada  hubungan  epidemiologi  dan  secara  klinis
masuk maka dimasukkan kriteria ODP.

   

DISINFORMASI
Informasi yang dilebihkan dan dikurangi 
sehingga tidak sesuai dengan fakta yang 
sebenarnya 



https://tirto.id/13-mitos-dan-fakta-soal-virus-corona-covid-19-menurut-who-eCA1 

 

 

 

Hoax Cara Mencegah Virus Corona 

 

Tidak ada penelitian yang menyebutkan seperti berkumur dengan beberapa kombinasi air hangat, 

garam, jahe dan cuka telah lama digunakan sebagai cara menangkal atau mengusir infeksi dari 

COVID-19. WHO pun menjelaskan bahwa minum air dapat membantu menjaga tubuh tetap 

terhidrasi, namun bukan berarti dapat mencegah infeksi virus corona. 

Banyak sekali informasi hoax tentang virus Corona/ Covid 19 perlu ditekankan bahwa jangan 

mudah percaya dengan informasi apabila belum dipastikan kebenarannya. Untuk mengetahui 

tentang fakta virus Corona lebih baik melihat informasi valid salah satunya melalui Badan 

Kesehatan Dunia (WHO). 

 

 

 

HOAX 
Informasi palsu yang tidak mengandung fakta 
dan sumber yang jelas  


