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Celem Petycji jest trosko o dobro wspólnoty, o zdrowie i edukocję społeczeństwo, wspólnot,
społeczności

lokalnej. Petycjo porusza bardzo ważne zagadnienie, jakim jest stosowanie

preparatów, które są obecnie w fazie

badań.

D/a "szczepionki" Pfizer BioNTech badania podstawowe skończq się 3 sierpnia 2021, a
końcowe badania planowane są na 31 stycznia 2023r. Termin zakończenia badań dla
~zczepionki Astra

leneca przypada dopiero w kwietniu 2024r.

Study to Describe the Sofety, To/erobility, Immunogenicity, ond Efficocy of RNA Voccine
Condidotes Agoinst COVID-19 in Heolthy Individuo/s - Fuli Text View - ClinicolTriols.gov
htt~s:/Lwww.c/inico/triols . 90vLct2bhowLNCT04 368728

Nigdy wcześniej nie przeprowadzano no taką skalę eksperymentów na ludziach przy
zastosowaniu technik transgenicznych.
Wasi wyborcy, sąsiedzi p owinni o t ym wiedzieć ; świadomie podejmować decyzję ryzyka
z eksperymentem medycznym .

związanego

. Kodeks Norymberski zakozuje przeprowadzania eksperymentów medycznych na ludziach
bez przestrzegania 10 zasad, jak zwłaszcza :
1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.
2. Eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do
OSiągnięcia za pomocą innych metod lub środków.
Warto też przypomnieć niektóre inne zasady tego kodeksu, które stanowią

m. in.,

że :

• eksperymenty powinny być przeprowadzone uprzednio na zwierzętach;
• nie wolno przeprowadzać eksperymentów. jeżeli istnieje a priori powód, by sądzić, że grozi
śmierć lub uszkodzenie ciała,
- eksperymenty mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych naukowców.

To,

co nazywajq szczepionkq, nie podlega pod definicję szczepionki. Jest to raczej nowatorska

nieprzebadana do końca terapia genowa dokonywana na zdrowych ludziach.
Należałoby też zapytać, po co zmuszać organizm człowieka poprzez wprowa dzania mRNA do
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rzał stale coraz więcej
produ kcji białka wirusa , na który nasz organ izm będzie wytwa
historią . Konse kwenc je będą
przeciwc i ał, nawet kiedy wirus ten znikni e i będzie tylko
bardzo poważne, m .in .

cho robya utoim muno logicz ne .

Nie jest też

prawdą , że

szczep ienia

są

za darmo .

finans owo ludzio m
Za wszyst ko płacimy my podat nicy, tak jak i pomagać będ ziemy
poszko dowan ym po terapi i genow ej ,
Szczepiąc się

Szczepienia

nie uratujesz nikom u

są

życia

i nie wiado mo, czy

są

one skuteczne.

dobro wolne do czasu .

zanie-zakaze nhrti;!s:l/sip-.lex. gJ/akty.:p-rawneldzu-dziennik-ustawbai;!ob ieganie-oraz-zwalc
i-chor ob-z aka zny:c h-u-lu dzi-17 50773 91art-36
- Zapob iegani e oraz zwalczanie
Art. 36. - Zastos owani e środków przym usu bezpośredniego]
zak ażeń i choró b zakaźnych u ludzi.
Pełna t re ść

Dz iennik Ustaw

DZ.U.2 020.1 845 t .j.

I Akt obowiązujący

Wersja od : 23 lutego 2021 r.
]
Art. 36. [Zasto sowan ie środków przym usu bezpośredniego

waniu przym usu
Przym usowa kwara ntann a, leka rze, felczerzy decydują o za stopo
straży granic znej, żandarmerii wOjskowej
bezpoś redniego zwracają się o pomo c do policj i,
e . Przytr zymyw a nie jest
.Osoba może być unieru chom iona nie dłużej n iż 24 godzi ny łączni
z użyciem siły fizycznej z użyc i em pasów,
doraźnym, krót kot rwałym unieru chom ieniem osoby
usowe podan ie leku j est
uchwy tów, prze ś cieradeł lub kaftana bezpieczeństwa . Przym
doraźnym , lub przew idzian ym w planie ...

czyli tyle, co przy zwykłej
Obecnie śmiertelność z powod u tego w irusa wynos i 0,25%.
ć, która tłumaczyłaby
sezon owej grypie. Nie istniej e w ięc żadna wyższa koniecznoś
prze prowa dzanie takich ekspe rymen tów medycznych .
Gdzie podziała się corocz na grypa ?
go Zakładu Higien y
danych Narod owego Instyt utu Zd rowia Publicznego ·Państwowe
owan o w naszym kraju
w Warszawie, od 1 września 2017 r. do końca marca 2018 r. odnot
na grypę . To praw ie o 15 proc. więcej niż
około 4,4 mln zachorowań i podejrzeń zachorowań
zareje strowa no 3,8 mln takich
poprz ednim sezon ie grypo wym, kiedy w tym samym okresie
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przypadków.
Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy podk r eśli l i, że liczba tych zakażeń st ale
rośnie. W sezonie 2013/2014 było ich o k oło 2 mln, w okresie 2014/2015 - o koł o 2, 8 mln, a w
sezonie 2016/2017 - ponad 3 mln.

Prosimy o rozpowszechnienie wśród waszej społeczności informacji o możliwych skutkach
zdrowotnych poddania się szczepieniu przeciw COVIO-19.
Zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. UZ z 2018 P 870) petycja powinna
zo stać zarchiwizowana w zasobach urzędu oraz opublikowana na stronach BlP urzędu .

Prosimy o informację kiedy nasza petycja zostanie opublikowana na stronie internetowej
urzędu .

Serdecznie pozdrawiam

mikrobiolog
Przewodnicząca

Więcej
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Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO

informacji na stronie ~p'olskawolnaodgmo . org
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