Smittevern lov.
Smittevern og forlengelse av den bør opphøre nå, slutt med skremsel
av befolkningen. Det test regimet som har vært, bør stoppes
umiddelbart. PCR test som brukes i denne sammenheng er ikke laget
for dette formålet, det er slått fast i mange land, det bør følges her
også. PCR test fra andre land teller heller ikke! Når en reiser på ferie til
et annet land, ikke vært syk i hele denne perioden, alle tester er
negative fra hjemland og det landet du har vært i, test på flyplass igjen.
Da vil de ikke se test du har tatt i landet du kommer fra, hvilken
arroganse utøves her i landet. Andre land som har hatt mye mer smitte
en i Norge har ikke slik praksis. Hadde styresmaktene her i landet
innført dette med en gang viruset var en realitet fra Kina, hadde det
vært forståelig. I begynnelsen viste ikke folket hva dette var og ble
redde, men nå behandles dette greit. Dyktige leger fant ut ganske fort at
dette kunne behandles av gamle medisiner som har vært brukt i 60 år. Media
og presses propaganda i denne tiden, ikke bra.
Karantene hotellene virker mot sin hensikt, når det samles reisende
som har vært i mange forskjellige land på samme hotell, er hensikten
da og samle og dele ut mest mulig smitte til de som ikke er vaksinert.
Behandlingen av passkontroll og vektere er lite hyggelig oppførsel. Om
folk har egnet karanteneplass i hjemmet eller andre plasser de kan
disponere, ble en beskylt for å lyve!! Hvor har det blitt av tilliten i dette
landet? Det er vel ingen som har lyst til å være den som vil smitte andre
med en sykdom og hvis vaksinen virker slik den skal, er vel hensikten
med å stenge frisk mennesker inne på et hotell lovstridig. Det er bare i
Norge det er slik behandling av mennesker, flere som har reist i
sommer, som ikke har vært i nærheten av slik behandling som her i
landet. Karantene hotellene er en grei inntektskilde for hoteller som
ikke har gått så bra. Virker mot sin hensikt.
Skal testingen fortsette, bør det kunne deles ut selvtester og viser
testen positivt svar, skal dette meldes til lege og oppfølgingen fra lege.
Holde seg hjemme hvis de blir syke.

Skremselen dere fører ovenfor befolkningen, spesielt barn og unge,
som ikke har så stor livserfaring og blir lett redde. Det kan vel komme
tilbake som en bommerang når det gjelder psykisk helse. Er det virkelig
slik dere skal behandle fremtidig generasjon.
Hvis poenget med denne loven var til for å beskytte folket, hvorfor skal
det hemmeligholdes i 70 år i fremtiden, troverdigheten til styringssettet
her i landet faller.

