Dato :
Sted
Omhandler: "Nåværende eller fremtidig tilbud og / eller krav om PCR-test / Hurtigtest"
Jeg ber først og fremst om at denne henvendelsen journalføres etter journalføringsplikten/arkivforskriften.
(Dette blant annet for at man ved eventuelt fremtidig behov i f.eks. rettssak, skal ha bevis for at du ble gjort
oppmerksom på denne informasjonen idag.)
Jeg bekrefter herved at jeg ikke ønsker å testes med PCR / Hurtigtest. I tillegg til potensielle helsefarer ved
testen, beskrevet lenger ned i dokumentet, ønsker jeg ikke å bidra til muligheten for falske positive
prøvesvar, med strengere nedstengning av samfunnet som potensielt resultat.
Da man med en PCR-test ikke kan skille mellom aktivt og passivt virus i kroppen, og det har kommet frem at
testing opp mot 40 sykluser forekommer i Norge, gir dette grobunn for grove feil i antall postitive tester.
Prøvepinnene som brukes til pcr-test er sterilisert med "Ethylene Oxide". Et ekstremt
kreftfremkallende og giftig stoff.
Det er en offentlig velkjent og anerkjent problemstilling at rester av stoffet ligger igjen på medisinsk utstyr
etter sterilisering og forårsaker eksponering.
Jeg vil ikke signere dokumenter relatert til min arbeidssituasjon i denne forbindelse, og vil ha meg frabedt å
bli utsatt for press, trakassering og diskriminering på grunn av mitt valg.
Arbeidsgiver har ikke anledning til å kreve at en ansatt tester seg gjennom sin styringsrett.
Eventuell testing med tvang, enten via direkte pålegg, eller indirekte via trusler om oppsigelse,
diskriminering, omplassering eller lignende, vil uansett være brudd på verdenserklæringen om
menneskerettigheter, som går over norsk lov.
Du blir herved gjort oppmerksom på at du personlig kan stilles til ansvar for ethvert brudd på
menneskerettighetsloven. Dette omfattes av Nürnberg Prinsipp 4:
«Det faktum at en person handlet etter ordre fra sin regjering eller en overordnet fritar ham ikke fra
ansvar under internasjonale lover, såfremt et moralsk valg faktisk var mulig for ham.»

Jeg signerer dette dokument som et fritt menneske, med full bestemmelsesrett over min egen kropp.
_____________________________________
Signatur

______________________________________
Signatur mottaker
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Ethylene oxide kreftrisiko:
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/ethylene-oxide
Ethylene oxide restverdi ISO standard ANSI/AAMI/ISO standard 10993-7:2008/(R) 2012.
https://www.steris-ast.com/techtip/overview-ethylene-oxide-residuals/
Ethylene oxide compound summary:
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ethylene-oxide
Kary Mullis uttalelse om pcr-testing:
https://off-guardian.org/2020/10/05/pcr-inventor-it-doesnt-tell-you-that-you-are-sick/
Verdenserklæringen om menneskerettigheter
https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
Likestillings- og diskrimineringsloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
Grunnloven
https://grunnloven.lovdata.no/
Kochs postulater
https://sml.snl.no/Kochs_postulater
Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nyheter/2020/unodvendig-a-teste-store-grupper-av-friske-ved-lite-koronasmitte/
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