TU ŞTII CĂ ŞI ADULŢII
VOR FI OBLIGAȚI
SĂ SE VACCINEZE?
Guvernul va decide ce anume să injecteze în corpul tău și al copiilor tăi.
Proiectul Legii Vaccinării prevede
vaccinarea obligatorie a copiilor și a
ADULŢILOR. Părinţii care refuză vaccinarea copiilor pot fi acuzaţi de neglijare medicală. Conform Codului Penal,
“neglijarea medicală” poate fi încadrată
la “rele tratamente aplicate minorului”,
faptă ce se pedepsește cu închisoare
de la 3 la 7 ani.

TU ŞTII CĂ?
Proiectul de lege a fost votat deja de
Senat cu 99 de voturi “pentru” și 1
abţinere?
Proiectul de lege este în dezbatere în
Camera Deputaților?
Medicii, Statul, companiile farmaceutice nu îşi asumă răspunderea pentru
reacţiile adverse care sunt scrise chiar
în prospecte?

Angajatorii privaţi vor fi obligaţi să
suporte toate costurile legate de
vaccinarea angajaţilor lor!

CUNOAȘTE RISCURILE

HANDS

Inițiativă civică de informare

TAG L I N E
Nu lăsa statul să decidă pentru
corpul tău sau al copiilor tăi!
IA ATITUDINE! Trimite scrisori parlamentarilor, Avocatului
Poporului, Curţii Constituţionale, vino alături de noi la
marșuri și proteste ca să ne apărăm împreună libertatea
și sănătatea noastră și a copiilor noștri!

TU ŞTII CE REACŢII ADVERSE
AU VACCINURILE?
Limfadenopatie, angiodem, paralizie,
nevrită, sindrom Guillain-Barre, scleroză
multiplă, neuropatie, encefalită, encefalopatie, meningită, convulsii, artrită,
infecţii ale tractului respirator superior,
trombocitopenie, reacţii anafilactice şi
alergice, hipotonie sau hiporeactivita-

te, bronşită, apnee, dermatită, infecţii
ale urechii medii, pierderea poftei de
mâncare, plâns anormal, conjunctivită,
diaree, vărsături, infecţie sau inflamare
a creierului, măduvei spinării şi a nervilor periferici, encefalomielită acută
diseminată, etc.

TU ŞTII CE CONŢINE
UN VACCIN?
Bacterii, proteine virale, scualen, polisorbat 20 și 80, tiomersal (etilmercur),
fosfaţi de sodiu și potasiu, formaldehidă, antibiotice, hidroxid și fosfat de
aluminiu, celule de drojdie, proteină L1
(izolată din celule neuronale), albumină și proteină umană, etc.
Formaldehida, tiomersalul (etilMERCUR),
hidroxidul şi fosfatul de
ALUMINIU, polisorbatul 80 sunt substanţe
neurotoxice ce distrug
ţesutul nervos.

Multe vaccinuri sunt produse pe
celule de fetuși avortaţi, celule de
rinichi de maimuţă și câine, celule
embrionare de pui de găină, celule
de fluture-de-varză.
Există riscul ca în vaccinuri
să rămână ADN uman sau
animal. Acesta poate fi
încorporat în ADN-ul
gazdei şi cauzeză MUTAŢII GENETICE.

Libertatea e
un DREPT
Vaccinarea e
o ALEGERE

Cere medicului informaţii
complete despre vaccinuri!
Citeşte prospectele!
Cunoaşte riscurile!
www.cunoaste-riscurile.ro
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