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MEEDIA LEVITAB VIIRUST
Hoolimata sellest, et ametliku statistika 
kohaselt ei ole eestlaste suremus tõusnud 
ning ka haiglate intensiivravi palatites pole 
kriitilist olukorda ja voodikohtade täituvus 
on tavapärane, hirmutab meedia inimesi 
jutuga üliohtlikust viirusest.

Olenemata sellest, et erinevatel COVID-19 
vaktsiinidel on palju kõrvaltoimeid, millest 
mõnede tagajärjed võivad olla väga tõsised, 
vaikib meedia selle koha pealt ning naeru-
vääristab   neid,  kes  probleemidele  tähele-
panu püüavavad pöörata.

Kuigi vaktsineerimine peaks olema nii Eestis 
kui ka mujal maailmas vabatahtlik, on juba 
praegu palju inimesi, kes on sunnitud end 
vaktsineerima, sest seda on nõudnud kas 
tööandja või on neil olnud vaja reisida.

Üle maailma arendatakse välja digitaalseid 
vaktsineerimispasse, ilma milleta on reisi-
mine tulevikus võimatu. Ka Eestis on võetud 
kasutusele QR-koodi abil kontrollitav digita-
alne vaktsineerimispass, mille puudumisel 
on paljudesse riikidesse sisenemine 
keelatud.

Veelgi enam, valitsused üle maailma püüa-
vad pandeemiat ettekäändeks tuues anda 
ametivõimudele juurde õigusi kodanike 
jälitamiseks ja represseerimiseks.

Eestis püütakse muuta Nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje seadust nii, et politseil 
oleks  õigus kohaldada viibimiskeeldu,  teos-
tada vallasasjade läbivaatust, siseneda isiku 
valdustesse ja pidada isik kinni ning toimeta-
da teda elu- või viibimiskohta.

FAKTE KOROONAKRIISIST

ROHKEM INFOT:
www.koroonateave.ee
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• Eestlaste suremus ei ole COVID-19      
   algusest alates tõusnud

• Haiglate voodikohtade hõivatus
   on kaugelt alla kriitilise piiri

• COVID-19 vastased piirangud
   mõjuvad majandusele laastavalt,
   ning see seab ohtu palju
   rohkemate inimeste elu ja tervise,
   kui koroonaviirus. Ravi ei saa olla
   hullem kui haigus ise!

• Enesetappude (sh laste) arv on
   peale COVID-19 kriisi hüppeliselt
   suurenenud

• Kõik COVID-19 vaktsiinid on alles
   testimisfaasis, müügiluba ajutine     
ja tingimuslik ning nende
   turvalisus on suure küsimärgi all

• Meditsiinilised maskid ei kaitse
   viiruse eest ning need sisaldavad
   inimorganismile ohtlikke
   kemikaale



MASK ON KASUTU, OHTLIK JA
SEDA EI PEA KANDMA
Meditsiiniline mask, mida inimesi on kohus-
tatud kandma, pole mitte ainult kasutu vaid 
selle kandmine on tervist kahjustav.

Siiani ei ole ühtegi uuringut, mis tõestaks, et 
meditsiinilised maskid kaitseksid inimesi 
viiruste eest ning see info on kirjas ka 
maskide pakendil.

Lisaks on mikrobioloogide sõnul meditsii- 
nilise maski sagedane kandmine ohtlik, sest 
see loob niiske keskkonna, kus mikroobid 
saavad  enne kopsudesse sisenemist palju-
neda ja kasvada ning välised mikroobid rän-
davad mööda hingetoru bronhidesse ja 
jõuavad kopsu.

Peale maski kandmise nõude sisse viimist 
lõid dermatoloogid mõiste “maskne” selleks, 
et kirjeldada suu lähedal olevate vistrike 
teket,  mis  on  tingitud pooride  ummis-
tumisest mustuse ja bakteritega.

2021. aasta märtsis andis Health Canada 
välja hoiatuse ühekordselt kasutatavate näo-
maskide  kohta, mis  sisaldavad  mikroskoo-
pilisi grafeeni osakesi, asbestilaadset ainet, 
mida seostatakse kopsutoksilisusega.

Keegi ei saa Teilt nõuda maski kandmist, 
sest valitsuse korraldus 282 § 9 lõige  2 
ütleb, et maski kandmise kohustus ei laiene 
alla 12-aastastele lastele või juhul, kui 
maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, 
töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid 
OLULISI põhjuseid arvestades võimalik.

PCR-test, millega inimeste koroonaviiru-
sesse nakatumist testitakse, on nii WHO 
(Maailma Terviseorganisatsioon) kui ka mit-
mete riikide kohtute poolt tunnistatud 
ebausaldusväärseks ning see on vaid 
abistavaks vahendiks nakkuse tuvasta-
miseks.

PCR-test annab positiivse vastuse ka siis kui 
proovis leidub viiruse kahjutuid osakesi, mis 
tegelikult ei tähenda seda, et inimene oleks 
haige või nakkusohtlik.

PCR-testi tööpõhimõte seisneb viiruse 
geneetilise materjali paljundamises tsüklite 
kaupa.

2020. aasta lõpus otsustas Portugali kohus, 
et kui PCR-testimisel on keegi positiivne 35 
või enama analüüsi tsükli korral (see on ena-
mike Euroopa ja USA laborite reegel), on 
tõenäosus, et inimene on reaalselt naka-
tunud, alla 3% ja tõenäosus, et tulemus on 
valepositiivne, on 97%.

Ka PCR-testide looja Kary Mullise enda sõnul 
võib sellega inimese kehast leida ükskõik 
millist viirust, kuid see ei tähenda veel, et 
inimene oleks haige või nakkusohtlik.

PCR-TESTID ON EBAUSALDUSVÄÄRSED VAKTSIINID ON OHTLIKUMAD KUI VIIRUS
Uute, kiirelt väljatöötatud vaktsiinide osas 
pole veel valminud kõiki uuringuid ja märki-
misväärne osa nendest alles käib. Samuti 
pole teada kõik potentsiaalsed kõrvalmõjud 
ja tüsistused, mida arvatakse ilmnevat alles 
pikema aja jooksul. 

2021. aasta algul  teatas WHO immuniseeri-
mise strateegiline nõuanderühm (SAGE), et 
rasedad naised ei peaks end COVID-19 vastu 
vaktsineerima.

Sama soovitasid ka Euroopa arstid, kes hoia-
tasid, et koroonaviiruse vastased vaktsiinid 
võivad põhjustada viljatust, kuna COVID-19 
vaktsiin ründab SARS-viiruste ogavalkude 
vormis leiduvat Süntsütiin-1 valku, millel on 
oluline roll ka platsenta moodustumise 
juures.

Norra Rahvaterviseinstituut teatas 2021. 
aasta aprillis, et suremuse määr AstraZene-
ca vaktsiini tagajärjel tekkinud kõrvalnäh-
tude tõttu on 2,3 inimest 100 000 vakts-
ineeritu kohta, mis on suurem kui COVID-19 
suremuse määr.

Eesti Vabariigi põhisedaus § 18: “Kedagi ei 
tohi piinata, julmalt või väärikust aland-
avalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi 
tema vaba tahte vastaselt allutada meditsi-
ini- ega teaduskatsetele.”
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