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CĂTRE MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,
CĂTRE MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,
CĂTRE INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA
SPRE ȘTIINȚĂ, SPITALULUI ..........................................................................................................

NOTIFICARE CU PRIVIRE LA REFUZUL TESTĂRII PERIODICE PENTRU VIRUSUL SARS COV 2 ȘI CU PRIVIRE LA REFUZUL VACCINĂRII OBLIGATORII A PERSONALULUI MEDICO-SANITAR


	Subsemnații identificați în mod individual, potrivit tabelului anexat prezentei notificări,

	Raportat la măsurile abuzive cu privire la obligativitatea vaccinării și testarea periodică PCR/ antigen rapid pentru virusul SARS-Cov2 ce au fost publicate în Metodologia de supraveghere a COVID_19 actualizată pe 2 iulie 2021 și publicată pe site-ul Institutului de Sănătate Publică din România la adresa https://www.cnscbt.ro/index.php/info-medical/2549-definitii-de-caz-si-recomandari-de-prioritizare-a-testarii-pentru-covid-19-actualizare-02-07-2021 , măsuri ce se vor a fi impuse întregului personal medical din România, 

	VĂ NOTIFIC că NU îmi DAU CONSIMȚĂMÂNTUL pentru aplicarea asupra mea a actului medical al testării împotriva virusului SARS CoV-2 (testare PCR, test antigen rapid sau alt tip de testare pentru punerea în evidență a acizilor nucleici) întrucât:

	1. Atât timp cât sunt asimptomatic (nu prezint simptome specifice bolii în cauză) testarea este inutilă. Nu s-a demonstrat că persoanele asimptomatice ar putea transmite boala.
	2. Potrivit practicii medicale și metodologiilor de supraveghere a COVID-19 deja implementate, purtarea corectă a echipamentului de protecție/măștii este o măsură  adecvată și suficientă de prevenire a răspândirii bolii pentru toate cadrele medicale, inclusiv pentru cadrele medicale care tratează pacienții infectați, confirmați cu diagnosticul de infecție SARS-Cov 2 și internați.  În timpul desfășurării activității mele profesionale am purtat tot timpul masca / echipamentul de protecție recomandat, conform protocoalelor în uz din unitățile sanitare. 

	În Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) se precizează că „Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protecție corespunzător și a respectat distanțarea fizica NU ESTE CONSIDERATA CONTACT DIRECT”, deci nu am avut cum să mă infectez prin contactul cu pacienții. În mod similar, nici pacienții nu aveau cum să se infecteze prin contactul cu mine. 
	Conform  metodologiei de supraveghere a COVID_19 este considerat contact direct “persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecție. Legătura epidemiologică ar fi putut avea loc în perioada de 14 zile anterioare datei debutului. Orice persoană care a purtat masca/echipamentul de protectie corespunzator și a respectat distantarea fizica NU ESTE CONSIDERATĂ CONTACT DIRECT. “

	3. O parte din personal a trecut prin infecția cu SARS-Cov 2 și are test pozitiv de anticorpi față de noul coronavirus în titru protector( acestora li se poate solicita și pot atașa ca dovadă rezultatul testului de anticorpi IgG față de virusul SARS_Cov2 ). (Precizăm că este evident că în cazul acestora sursa contaminării a fost fie comunitatea, fie pacientul cu COVID-19 în condițiile în care personalul medico-sanitar nu a purtat corect echipamentul de protecție). 
	Scopul declarat al vaccinării împotriva bolii COVID-19 este acela ca persoana să producă
anticorpi împotriva SARS CoV-2;  cei care au făcut boala au dobândit acești anticorpi pe cale naturală. 
În Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) se precizează că persoanele vaccinate (despre care se presupune că au anticorpi protectori împotriva SARS CoV-2) NU trebuie testate. Ca urmare și cei care au trecut prin boală și au anticorpi în titru protector,  NU trebuie să fie testați.
	Există o altă categorie de persoane care au trecut prin boală și nu mai au/nu au avut titruri protectoare de Anticorpi anti SARS-Cov 2  dar au dobândit  imunitate celulară și acest lucru se poate obiectiva prin testul de transformare limfoblastică la virusul SARS_Cov 2. Și aceste persoane pot atașa rezultatul ca dovadă că au imunitate dobândită față de SARS-Cov2 și nu necesită nici vaccinare și nici testare pentru o perioadă  de timp mult mai lungă decât intervalul de 3 zile sau de 7 zile la care se solicită testare pentru antigenul SARS-Cov2.
	În concluzie, verificarea serologică a dobândirii anticorpilor împotriva SARS CoV-2 pe alte căi decât vaccinarea și testul de transformare limfoblastică pentru virusul SARS-Cov 2 sunt foarte relevante si sunt valabile luni de zile și respectiv ani de zile( este vorba de testul de transformare limfoblastică care la MERS-The Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus , de exemplu, a fost găsit pozitiv la unele persoane și la 11 ani distanță de la contaminare) spre deosebire de testul rapid  de antigeni sau testul PCR care sunt valabile doar câteva zile.
În condițiile actualei Metodologii de supraveghere a COVID_19 actualizată pe 2 iulie 2021, persoanele care au trecut prin infecția cu SARS –Cov 2 sunt considerate a priori, în mod greșit( fără nicio evaluare a imunității lor față de virusul SARS Cov 2) ca fiind persoane cu risc de a se contamina și de a transmite mai departe virusul.

	4. În plus, suportarea costului acestor teste de către mine reprezintă, indirect, o sancțiune pecuniară discriminatorie față de cadrele medicale vaccinate cărora nu li se solicită testare periodică deși și acestea se pot contamina și transmite boala.
	Propunem înființarea unui grup de lucru/de cercetare la nivelul fiecărei unități sanitare care să identifice, să centralizeze și să analizeze critic situația concretă a personalului medical din unitate ( cine are anticorpi în titru protector, cine a dobândit imunitate celulară, care au fost efectele secundare postvaccinare la personalul medico-sanitar vaccinat- INCLUSIV decese ale personalului medico-sanitar vaccinat etc.)

Față de faptul că informații științifice în domeniul medical al bolilor infecțioase, imunologiei și vaccinării, confirmate de o îndelungată practică medicală și necontestate până în prezent, sunt supuse în prezent unui proces de reinventare/inovare  prin metode care contrazic principiile cercetării științifice:

I) solicit să faceți dovada că mi-ați pus la dispoziție întreg materialul probator sau mi-ați dat referințe științifice complete care, ca bază științifică, ar putea contribui la exprimarea consimțământului meu în cunoștință de cauză.  
II) solicit ca informațiile furnizate să acopere, dar să nu se limiteze la modul în care s-a stabilit că fragmentele genetice livrate în vaccin sunt degradate/eliminate la un interval de timp scurt după vaccinare, precum și date despre eficiența vaccinului după eliminarea fragmentele genetice livrate. 

Menționez că voi considera că informațiile științifice care constituie baza științifică cu care își fundamentează autoritățile publice măsurile cu caracter medical recomandate și/sau obligatorii pe care veți decide să mi le transmiteți în executarea obligației dvs. de informare au făcut obiectul unei selecții prealabile din partea dumneavoastră, și ati deliberat că doar o parte sunt relevante, iar răspunderea pentru modul în care ați selectat aceste informații vă angajează legal. 

Toate informațiile științifice disponibile până în prezent, adevărate sau false, oficiale sau neoficiale, indică faptul că persoanele de pe întreg globul sunt supuse unor tratamente medicale experimentale. Metodologiile de inițiere și încheiere a experimentelor medicale se aflau deja în uz în martie 2020. Inventarea unor noi metode de lucru, cenzurarea politică și administrativă a rezultatelor cercetării științifice, eliminarea infrastructurii critice trebuie motivate și justificate temeinic de inițiatorii unor astfel de măsuri.

Toate informațiile științifice trebuie să fie PUBLICE, imparțiale și accesibile pentru a fi putea analizate critic către oricine din comunitatea medicală și nu numai. Nu trebuie excluse teorii a priori, fără argumente medicale științifice.

De asemenea VĂ NOTIFIC că NU îmi DAU CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLII COVID-19 din următoarele motive:

1. Vaccinarea nu previne răspândirea bolii.  
2. Vaccinarea, “este un act medical de administrare a unui vaccin”, iar unul dintre principalele obiective ale activității de vaccinare este “controlul bolilor transmisibile” – deci este un act medical profilactic de obținere a imunității. Imunitatea se obține și pe cale naturală, nu numai prin vaccinare.
3. Vaccinarea populației în masă, în general, și a întregului personal medical, în mod particular, fără a fi efectuate analizele medicale individuale complete prin care să se verifice starea de sănătate și compatibilitatea cu substanța injectată, și fără a se verifica dacă personalul medico-sanitar a trecut sau nu prin infecția SARS-Cov 2 denotă o absolută lipsă de discernământ medical.
4. Vaccinarea a fost transformată dintr-un act medical realizat cu scop preventiv, într-un act administrativ-politic ce ne este dovedit prin modul dolosiv(viclean) de implementare, care nu are legătură cu sănătatea populației, ci exclusiv cu eradicarea dreptului și a libertății persoanei de a mai dispune de ea însăși.
5. Un alt motiv de refuz al vaccinului este lipsa definiției de caz pentru reacțiile postvaccinale și pentru îmbolnăvire provocată de vaccin, mergând până la decesul cauzat de vaccinul anti Covid după modelul definiției de deces de covid din metodologia în vigoare.
Cităm din Metodologia de supraveghere a COVID_19 actualizată pe 2 iulie 2021 definiția decesului cauzat de Covid-19: “ Decesul la un pacient confirmat cu COVID-19 nu poate fi atribuit unei boli pre-existente (de ex. cancer, afecțiuni hematologice etc.) și COVID-19 trebuie raportat ca și cauză a decesului, independent de condițiile medicale pre-existente care se supectează că au favorizat evoluția severă a COVID-19. COVID-19 trebuie menționat pe certificatul de deces drept cauză a decesului pentru toate persoanele decedate la care COVID-19 a cauzat sau se presupune că a cauzat sau a contribuit la deces” .
În mod similar ar trebui ca decesul la o persoană vaccinată cu un vaccin anti Covid-19 să nu fie atribuit unor boli preexistente și vaccinul anti Covid-19 să fie raportat ca și cauză a decesului independent de bolile preexistente ale pacientului. Adică nu ar trebui exclus cu certitudine că vaccinul poate fi cauză de deces .
6. Consimțământul pentru nici un tratament nu poate fi prezumat, condiționat și mai mult decât atât, este interzis a fi viciat.
Să reținem faptul că actul medical este un serviciu oferit (nu impus), la solicitarea oricărei persoane care îl cere, persoana aflată în nevoia de a-și proteja starea de sănătate, indiferent dacă dorește să o facă preventiv sau terapeutic, motiv pentru care, consimțământul acesteia trebuie să reprezinte acordul de voință informat, liber exprimat, expres, neechivoc și neviciat prin niciuna dintre formele viciului de consimțământ, respectiv eroarea, violența, dolul (viclenia) și leziunea.
Prin obligarea la vaccinarea în masă a persoanelor din România, precum și prin sancțiunile aplicate persoanelor care refuză vaccinarea, deși aparent, la nivel declarativ, scopul aplicării acestui act medical este acela de a “asigura dreptul la sănătate individuală și colectivă”, în fapt , se încalcă în mod flagrant dreptul pretins a fi apărat .
VĂ INFORMEZ că prin eventuala condiționare a accesului subsemnatului/ei la locul de muncă pe care mi l-am ales în vederea exercitării profesiei mele, pe lângă faptul că vă faceți vinovați de vicierea consimțământului meu prin toate aceste forme enunțate mai sus, mai grav, îmi încălcați drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, implicit și ale mele, statuate în Constituția României, după cum urmează :
Art.22 -(pct.1) ”Dreptul la viață și la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate.”
Art.23 - (pct.1) ”Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile.”
Art.24 - (pct.1) ”Dreptul la apărare este garantat.”
Art.26 - (pct.2) ”Dreptul persoanei de a dispune de ea însăși.”
Art.29 - „Libertatea conștiinței” (pct.1) - „….nimeni nu poate fi constrîns să adopte o opinie….contrar convingerilor sale.” (pct.2) „Libertatea conștiinței este garantată.”
Art.30 - (pct.1) „Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor..........sunt inviolabile.”
Art.34 - (pct.1) „Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat .”
Art.41 - (pct.1) „Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă.”

7. Potrivit Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19, aprobată prin HG nr.1031/2020, în România vaccinarea este VOLUNTARĂ și gratuită.
Având în vedere dispozițiile constituționale privind garantarea dreptului la ocrotirea sănătății, ținând cont de prevederile art.660 din Legea 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind acordul pacientului supus metodei de prevenție, condiționarea accesului personalului medical în general și al meu în mod particular la locul de munca ales, de vaccinarea împotriva COVID-19 și testarea de orice natură, în condițiile în care eu sunt o persoană sănătoasă, este înafara legilor din România.
8. Vă notific că AVEȚI OBLIGAȚIA să respectați drepturile, libertățile și interesele cetățenilor, implicit și ale mele, respectând și aplicând dispozițiile imperative ale Legii Suverane a Statului român – Constituția României. 

Prezenta notificare reprezintă înștiințarea dumneavoastră și punerea în întârziere cu privire la dispozițiile legale încălcate, la situația de fapt creată, la dispozițiile nelegale, excesive și abuzive pe care doriți să le aplicați, precum și la prejudiciul iminent ce poate fi generat asupra securității vieții mele, astfel încât să nu puteți să spuneți că nu aveți cunoștință de situația învederată.
Rugăm ca prezenta notificare să fie luată în considerare și în procesul de dezbatere publică a Ordinului Ministrului privind  testarea periodică și vaccinarea obligatorie a personalului medical ămpotriva SARS-Cov 2.

Anexăm tabele nominale cu  persoane angajate în cadrul Spitalului ............................................................................................................................................................care se opun măsurilor abuzive de testare periodică PCR/antigen rapid pentru virusul SARS- Cov 2 și care totodată se opun vaccinării obligatorii împotriva SARS-Cov 2, cu precizarea ca tabelele vor fi actualizate cu noi semnături.

SOLICIT comunicarea de îndată a numărului de înregistrare acordat prezentei notificări 
SOLICIT ca răspunsul dumeavoastră să fie comunicat la locul de muncă al semnatarilor: Spitalul ………………..........………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….......................…. pe fiecare secție/compartiment pentru a fi înmânat fiecărui angajat în parte care a semnat prezenta notificare.

TABEL NOMINAL CU PERSONALUL ANGAJAT AL SPITALULUI .............................................. …………………………………………….............................................................  CARE SE OPUNE MĂSURILOR ABUZIVE DE TESTARE PERIODICĂ PCR/ ANTIGEN RAPID PENTRU VIRUSUL SARS-COV2 ȘI CARE SE OPUNE VACCINĂRII OBLIGATORII ÎMPOTRIVA SARS COV 2

Nr. Crt.
NUME ȘI PRENUME
PROFESIA
LOC DE MUNCĂ
SECȚIE/COM-PARTIMENT
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