Stan wiedzy na dzień 26.12.2020
Premier Mateusz Morawiecki,
ekonomista:
„Szczepionki będą darmowe, dobrowolne
i dwudawkowe"
Minister Zdrowia Adam Niedzielski,
ekonomista:
"Celem jest dostarczyć szczepionkę
wiarygodną,
bezpieczną, wysokiej jakości. Chcemy
"wyszczepić" 31 mln obywateli"

Kolejność szczepień:
medycy
mieszkańcy DOS
służby mundurowe
osoby powyżej 60 roku życia
(Szczepionka Pfizer BNT162b2 nie była
testowana na osobach 55+ (tylko 18-55):
czytaj o ChPL na stronie www.mp.pl

To musisz wiedzieć:
Oficjalny koniec fazy testów produktu to
grudzień 2022 "Jest to nowa szczepionka
typu mRNA, która nigdy wcześniej nie
była aplikowana ludziom" (źródło:
BBC.com)

Dr Mariusz Błochowiak, fizyk,
współautor książki pt. Fałszywa
Pandemia:

Czy powinniśmy ufać i o nic nie pytać?
Firmy Pfizer i BioNTech skróciły proces
tworzenia szczepionki z 10 lat do 10 m-cy!
W przeszłości Pfizer zapłacił miliardy
dolarów odszkodowań za oszustwa i
nadużycia
80 przestępstw w ciągu 20 lat
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Segregacja sanitarna
Szczepienia są dobrowolne?
Rząd stosuje tzw. "miękki przymus":
zaszczepione osoby będą wpisywane do
rejestru
nie będą podlegały kwarantannie
nie będą ich obowiązywały limity spotkań.
niektóre linie lotnicze nie wpuszczą na
pokład osób niezaszczepionych!
Ponad 3000 oficjalnie zarejestrowanych
niepożądanych odczynów poszczepiennych
po szczepieniu na Covid-19 w USA w ciągu
2 tygodni! źródło: oficjalny rejestr CDC:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/

“Te szczepionki są bez sensu.” ...“Mogą
zmieniać geny człowieka.” ... “Wirus
jest łagodny.”

Dr n. med. Zbigniew Martyka:

“Po raz pierwszy w historii ma być szczepionka wpływająca na
geny. Nie było możliwości dłuższych badań. Nikt na świecie nie może
mieć informacji na temat bezpieczeństwa, odległych skutków
ubocznych.”
List otwarty do Prezydenta i Rządu RP. Apel naukowców oraz lekarzy:
“Wprowadzane obecnie pośpiesznie szczepionki mają charakter eksperymentu.
Ponieważ mogą obniżyć odporność na inne choroby, na skutek masowych
szczepień może umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Zmiany
genetyczne mogą wpłynąć na przyszłe pokolenia”
( www.sejm.gov.pl , Interpelacja 15013)

Firma AstraZeneca przyznaje:
skutki uboczne po szczepieniu mogą się ujawnić nawet po kilku latach
nie weźmie na siebie ŻADNEJ odpowiedzialności za możliwe powikłania
koncern w 2010 r.zapłacił 198 mln dolarów, w ramach ugody z pacjentami
poszkodowanymi po stosowaniu leku Seroquel...
Tłumaczenie ulotki szczepionki, którą Polska zamówiła:
“Nie stosować u dzieci poniżej 16 r.ż.”
“Nie mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością"
"Nie stosować podczas infekcji ani przy gorączce"
“Nie stosować u kobiet w ciąży ani podczas karmienia piersią"
"W ciążę można zajść min. po 2 miesiącach od przyjęcia drugiej dawki"
"Szczepionka nie została przebadana pod kątem wpływu na płodność"
"Pełną ochronę można zapewnić dopiero co najmniej po 7 dniach od
otrzymania 2. dawki"
“Nie przebadano interakcji z innymi szczepionkami”
”Nie mieszać z innymi lekami".

Pamiętaj! Producent, rząd oraz lekarze są ZWOLNIENI z
ODPOWIEDZIALNOŚCI za skutki uboczne. !!!

