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Otevřený dopis: 

 

CHCETE MĚ ZABÍT ? 

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, vážený pane ministře zdravotnictví, 

  

vím, že se svojí extrémní hmotností v případě onemocnění COVID 19 nemám moc šancí. 

Proto denně nosím respirátor FFP3 s účinností 99,9 % (s výjimkou mých krátkých vystoupení 

v Senátu, kdy mám plastickou průhlednou roušku). Denně minimálně jeden nový. Má však 

výdechový ventil a ty jste od 25. února (jak symbolické datum) zakázali. Namísto toho 

nařizujete FFP2 s účinností 95 %. Tzn. ty, které neochrání mé zdraví a pravděpodobně i můj 

život s pravděpodobností 0,1 %, musím dle vašich nařízení nahradit těmi, které ho neochrání 

s pravděpodobností 5 %, tzn. 50 x vyšší. A to ještě doporučujete „čínské šmejdy“, které 

nemají certifikaci a jejich skutečná účinnost je nepochybně ještě řádově menší..  

 

Samozřejmě se pokusím získat respirátory FFP3 bez výdechových ventilů. Doposud jsem 

však ty, které jsem si vyzkoušel, jednoduše neudýchal. Pokud je budu nosit, obávám se, že 

budu muset sám sebe podvádět a abych je jakž tak udýchal, budu si je muset pořád 

nepozorovaně sundávat.  

 

Vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra, vážený pane ministře zdravotnictví, 

žádám vás tímto důrazně, nesnižujte moji šanci na život a povolte nošení respirátorů FFP3 

s výdechovým ventilem. Nikoho z lidí, kteří budou respektovat vládní nařízení a nosit  

respirátory, tím ohrozit nebudu moci a naopak má naděje na život bude 50 x vyšší.  A stejně 

tomu bude i u všech jiných lidí, kteří mají stejné problémy jako já. 

 

P.S.: Já se na rozdíl od Vás pane premiére a od Vás pane ministře zdravotnictví dát očkovat 

zatím nemohu, v počtu dávek vakcín jsme v EU skoro nejhorší a EU zase hanebně zaostává za 

řadou jiných zemí. Vy namísto toho, abyste objednávali i vakcíny nad rámec Evropské unie 

(které by schvaloval náš SÚKL), necháváte raději umírat lidi. Proto mě nic jiného než 

respirátor FFP3 s účinností 99,9 % nezbývá.  Pokud své postupy změníte, a budete potřebovat 

„zkušebního králíka“ na nějakou „pouze“ českým SÚKL schválenou vakcínu, hlásím se 

dobrovolně, klidně i na Sputnik V. Horší to už být nemůže.     

 

Dne 23. února 2021            Michael Canov 

Senátor  volebního obvodu č. 34 Liberec 

mailto:babisa@psp.cz
mailto:posta@vlada.cz
mailto:mzcr@mzcr.cz
mailto:posta@mvcr.cz
mailto:protokolkm@mvcr.cz

		2021-02-23T13:10:17+0100
	Ing. Michael Canov




