Brusel, 18. března 2020

Neexistuje žádný důkaz o tom, že hotovost napomáhá šíření
nemoci COVID-19




Světová zdravotnická organizace (WHO) popřela, že by hotovost a přesněji řečeno
bankovky přenášely nový koronavirus COVID-19.
Evropská centrální banka (ECB), další národní centrální banky a renomované vědecké
instituce vyloučily, že by se koronavirus šířil prostřednictvím bankovek.
Nejlepší ochranou je řídit se doporučeními zdravotních orgánů.

V reakci na informace, které tvrdí, že bankovky mohou přenášet nemoc COVID-19, různé orgány, jako
je Světová zdravotnická organizace, Evropská Centrální Banka a jiné národní centrální banky a
renomované vědecké instituce potvrdily, že neexistují žádné vědecké důkazy, že používáním
hotovosti vzrůstá riziko šíření nového viru.
Mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Fadela Chaib potvrdila, že anglické noviny WHO
interpretovali nesprávně, když uvedli, že bankovky možná šíří COVID-19. „Světová zdravotnická
organizace NETVRDILA, že bankovky přenášejí COVID-19, ani na toto téma nevydala žádné varování
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nebo prohlášení,“ uvedla Chaib pro finanční web Market Watch.
Evropská centrální banka se ohradila proti tvrzení, že bankovky představují nebezpečí kontaminace.
Tyto instituce uvedly, že neexistuje žádný důkaz, že se koronavirus rozšířil prostřednictvím bankovek
v měně euro. Dále připomněly, že Eurosystem provádí pravidelný výzkum potenciálního dopadu, který
může výroba a oběh bankovek euro mít na veřejné zdraví, a to i vzhledem k virům.
Aby bankovky představovaly riziko pro lidské zdraví v souvislosti s koronavirem, „někdo by musel
bankovku použít, aby do ní kýchl“. „Mince ve skutečnosti představují velmi špatné prostředí pro přežití
viru“, tvrdí Dr. Christine Tait-Burkard, expertka na infekci a imunitu z Roslin Institute Univerzity v
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Edinburghu .
Prof. Mariano Esteban, vedoucí skupiny poxvirů a vakcín Národního centra pro biotechnologie ve
Španělsku, dále vysvětluje, že virus musí vstoupit do buňky, aby zůstal aktivní, jinak na neživém
povrchu rychle upadá, s výjimkou extrémně nízkých teplot (- 20 ° C až -70 ° c).
Proto je riziko kontaminace viry při dotyku bankovky velmi nízké a příliš se neliší od rizika dotýkání se
jiných předmětů, např. zábradlí, jízdenkových automatů, klik a plastových platebních karet. Aby došlo
ke kontaminaci, musí COVID-19 nejprve projít dýchacím systémem. Jako dobrá ochrana proti možné
kontaminaci poslouží některá preventivní opatření, např. zabránit kontaktu s očima, nosem a ústy a
ruce si pravidelně důkladně čistit emulzí na bázi alkoholu nebo mýt mýdlem a vodou.

Thierry Lebeaux,
generální
tajemník

1 https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
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