Lugupeetud Terviseamet ja Simmo Saar,

Teostasin Teie soovituse kohaselt päringu Eesti keele Instituudi lehel Teie poolt kasutatud
sõna “vandenõuteooria” kohta ja sain sealt vastuseks, et sellist sõna ei eksisteeri. Kuna Teie
sellist sõna kasutasite, siis palun defineerige, mida see sõna Teie meelest tähendab, et saaksin
selgelt aru Teie vastusest, mille esitate?
Panen kaasa ka ekraanipildi, mis näitab, et EKI andmebaasis sellist sõna ei leidu. Lisan ka oma
saadetud dokumendi, mille esitasin Teile juba 23. Novembril, mis sisaldas konkreetseid
küsimusi, millele pole saanud vastuseid ega põhjendatud selgitusi.
Soovin lisaks veel teada, kes on need ametnikud (nimeliselt), kelle hinnangul minu poolt
Terviseameti facebooki lehele esitatud küsimus sisaldas kasvõi üht Teie poolt loetletud
elementidest? Milline on vastava ametniku või ametnike kvalifikatsioon? Kui Te väiate, et minu
küsimus sisaldas valeväiteid, siis soovin teada, kes oli see ametnik ja milline on tema pädevus
hindamaks, et kommentaar sisaldas valeinfot?
****
Lisaks juhin tähelepanu, et avaldan kogu selle kirjavahetuse ka meediale ja ka sotsiaalmeedias.
Seega soovitan Teil oma vastustes olla äärmiselt korrektne ja mitte rohkem kasutada sõnu,
millele puuduvad seletused ning mitte jätta küsimustele vastuseid andmata.
Toon siia juurde ka selle kirja, mille saatsin eraldi mõni minut tagasi:
“Lugupeetud Simmo Saar,
mina esitasin Teile 6 küsimust nummerdatult. Sisuliselt pole Te vastanud mitte ühelegi neist.
Isegi kui väidate, et olete, siis on mul olemas kirjalikult näha, et küsimused on jäänud vastuseta.
Palun andke igale küsimusele selge vastus:
1. Soovin teada, millise seaduse või regulatsiooni alusel Te otsustate ja valite, millised
küsimused sotsiaalmeediast kustutate ja millised inimesed blokeerite? Millise seaduse või
regulatsiooniga on see määratud, et Teie amet võib piirata sellises vormis sõnavabadust?
2. Kuna Teie facebooki lehel ei olnud mul võimalik saada küsimustele vastust, siis esitan need
nüüd uuesti:
Soovin rohkem infot hetkel haiglas viibivate inimeste üldise tervise kohta. Teie avaldate
igapäevaselt vaid haiglaravi vajavate inimeste arvu, kes viibivad Covid osakonnas. Soovin
täpsemat infot selle kohta, kui suurel hulgal neist pole ühtegi Covid haiguse sümptomit, kui

suurel hulgal on kerged sümptomid, kui paljudel keskmised ja kui paljudel rasked
sümptomid?
3. Soovin teada kui mitmed hetkel Covid osakonnas viibivad isikud on saanud nakkuse
haiglasiseselt ja algselt tulid haiglasse hoopis muu terviseprobleemiga ning nüüd kajastuvad
samuti igapäevases statistikas real „viibib haiglas koroonaga“? Kui paljudel nendest
inimestest pole Covid haigusesümptomeid või sümptomid on väga kerged?
4. Soovin teada, kas Terviseameti facebooki lehe jaoks on tehtud ka mingid reeglid või
määrused, kus on selgelt sõnastatud, millised küsimused või kommentaarid on lubatud ja
millised kuuluvad kustutamisele? Soovin teada ka millised on need kriteeriumid, mille alusel
otsustate, millised inimesed lehelt blokeerite, et nad ei saaks enam edasiselt esitada ühtegi
küsimust?
5. Soovin teada nimeliselt, kes on need ametnikud või töötajad, kes Teie lehel teevad otsuseid
kommentaaride kustutamise ja inimeste blokeerimise osas? Milliste töötajate töökohustuste
hulka selline töö kuulub ja mis on nende konkreetsete töötajate kvalifikatsioon?
6. Soovin veel täpsustavat vastust küsimusele, miks Te kustutate lehelt just arukad ja sisukad
küsimused või kommentaarid ja küsimuste esitajad blokeerite?
Kõik need küsimused esitasin juba 23. Novembril ja seetõttu ootan jätkuvalt vastust nendele.
Pole mõtet lihtlabaselt valetada, et olete vastanud, sest neid vastuseid Teie saadetud kirjas ei
olnud. Te pole selgitanud ka minu kirjutatud kommentaari kustutamist oma FB lehelt, sest
minu küsimus ei liigitu ühegi valiku alla, mille Te oma kirjas välja tõite. Seetõttu soovingi Teilt
sisulist vastust koos põhjendusega.
”
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