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Dobrý den,
Vážený pane / Vážená paní,
jako člen Facebookové skupiny ,,Nebudeme nosit roušky !!! Chceme volně dýchat ,, Vás dle
zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím ŽÁDÁM o zodpovězení několika
otázek na téma Covid 19.
Vím, že toto téma je v současnosti často diskutované a proto se na Vás obracím jako na
člověka fundovaného a tudíž způsobilého k vyjádření svého osobního a také odborného
názoru na toto téma.
Otázky:
1) Do jaké skupiny virů patří Covid 19?
2) Spatřujete ve viru Covid 19 takovou hrozbu jako je popisována v mediích? Vzhledem k
faktu, že Covid 19 za rok usmrtí méně obyvatel planety Země než obyčejný Chřipka?
3) Víte o případu pacienta ze své praxe popřípadě od svých kolegů, který by zemřel pouze na
přímou souvislost s nakažením virem Covid 19?
4) Kam by jste vir covid 19 zařadil podle nebezpečnosti na stupnici od čísla 1 do čísla 10
pokud by číslo 1 představovalo veličinu ( jako virus nepředstavuje naprosto žádné nebezpečí )
a číslo 10 by naopak znamenalo veličinu ( velice smrtelný virus )?
5) Je podle Vás nošení roušek proti viru Covid 19 zásadně účinné? Nebo to považujete spíše
za symbol domnělé ochrany?
6) Je nošení roušky pro děti do 18ti let a pro seniory zdravotně bezpečné? Vzhledem k faktu,
že při respiraci současně také vdechují zpět větší množství CO2? Nedochází tedy k
nadměrnému zatěžování organismu?
7) Souhlasíte s tím, aby se státem stanovené prostředky ochrany proti Covid 19 jako jsou
roušky, rukavice, dezinfekce atd.. ponechaly cenové politice tržního prostředí? Neměl stát
tyto položky v rámci nouzového stavu cenově zastropovat, aby nepředstavovali pro méně
příjmové skupiny obyvatel takovou zátěž? Příkladně jako se tomu děje v případě přírodních
katastrof?
8) Jak vidíte současnou situaci a co byste v takové chvíli navrhovali vy za opatření?
Velice děkuji za zodpovězení otázek
v úctě
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Vážený pane …………..,
k vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, obdržené dne 1.9.2020 vám sdělujeme následující:
K otázce č. 1) "Do jaké skupiny virů patří Covid 19?"
- zatřídění viru je veřejně přístupnou informací dohledatelnou např. zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koronavirus
K otázce č. 3) "Víte o případu pacienta ze své praxe popřípadě od svých kolegů, který by
zemřel pouze na přímou souvislost s nakažením virem Covid 19?"
- Nemáme povědomí o tom, že by v Uherskohradišťské nemocnici a.s. zemřel pacient pouze na
přímou souvislost s nakažením virem Covid 19.
K ostatním otázkám odkazujeme na výzvu k doplnění žádosti zaslanou vám dne 3.9.2020.
S přáním pevného zdraví
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