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FASCISTISCHE COVID STAATSLOGICA 
 

Deskundigen: "De meeste "besmettingen" vinden binnenshuis plaats" 

Maatregel? Blijf binnen!

Deskundigen: "Er vinden weinig "besmettingen" plaats in de horeca."

Maatregel? Sluit de horeca! 

Deskundigen: "De meeste patiënten op de IC hebben overgewicht."

Maatregel? Alleen fastfoodketens mogen open blijven, alle overige restaurants
moeten sluiten.

Deskundigen: "Mondkapjes bieden een vorm van schijnveiligheid."

Maatregel? Mondkapjesplicht!

Deskundigen: "Deze PCR test is geen betrouwbare methode om ""virussen" op te
sporen."

Maatregel? Testplicht!

Deskundigen: "We zien in landen zonder lockdown geen verschil qua besmettin-
gen."

Maatregel? Lockdown!

Deskundigen: "Het immuunsysteem verzwakt door weinig contact met bacteriën."

Maatregel? Alles ontsmetten!

Deskundigen: "Goede ventilatie en luchtvochtigheid vermindert de kans op infec-
ties."

Maatregel? Sluit alle bejaarden binnen op en houd ramen en deuren gesloten.
Ventileren is niet nodig. 
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Deskundigen: "Buitenlucht versterkt het immuunsysteem."

Maatregel? Blijf zoveel mogelijk binnen! 

Deskundigen: "Sociale contacten, aanraking en plezier is essentieel voor een
goede gezondheid. Je kunt het "vier rus" niet overdragen door aanraking."

Maatregel? Houd afstand, aanraken is strafbaar, plezierige samenkomsten zijn
verboden, blijf weg bij ouderen!

Deskundigen: "Beweging is erg belangrijk om het immuunsysteem gezond te hou-
den."

Maatregel? Sportscholen dicht!

Deskundigen: "Het probleem is niet het virus maar de bezuinigingen in de zorg."

Maatregel? Geen opschaling van de zorgcapaciteit, want dan "vervelen ze zich
dood"!

Deskundigen: "Je bent niet "besmettelijk" als je geen klachten hebt."

Maatregel? Ga in quarantaine, ook al heb je geen klachten.

Deskundigen: "We hebben middelen gevonden die effectief zijn bij de bestrijding
van het "virus"! Een injectie is dus niet nodig! Sterker nog, een injectie is
niet toegestaan als er werkzame medicijnen zijn!"

Maatregel? Deze medicijnen worden verboden. Er is te weinig bekend over de bij-
werkingen. 

Deskundigen: "Er is te weinig bekend over de bijwerkingen van nieuwe injecties.
Het onderzoek is nog niet afgerond, het is nog niet veilig!"

Maatregel? Zoveel mogelijk mensen injecteren.

Deskundigen: "Een zwakker lichaam kan de immuunreactie op de injectie mogelijk
niet aan, waardoor men kan overlijden. Er is nog niet getest op ouderen en zie-
ken."
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Maatregel? Ouderen en zieken eerst!

Deskundigen: "Er overlijden verdacht veel ouderen binnen twee weken na de in-
jectie. Dit moet eerst onderzocht worden voordat we verder gaan met injecteren."

Maatregel? Dit komt door de onderliggende ziekte, niet door het injectie. We
voeren het tempo op.

Deskundigen: "Er klopt hier iets niet, er wordt niet naar ons geluisterd, wat
is hier aan de hand?"

Maatregel? Censuur voor iedereen die kritiek heeft!

Het volk: "Wij zijn het hier niet mee eens! Wij willen dat er geluisterd wordt
naar deze deskundigen! Wij protesteren!"

Maatregel? Verbod op demonstraties, extreem politiegeweld, boetes en arresta-
ties.
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