Lugupeetud Terviseameti juht ja personalijuht,
soovin esitada kaebuse Teie töötaja, Simmo Saar, kohta, sest on jätnud minu sisulistele
küsimustele vastamata ja oma vastustes on olnud irooniline, üleolev ning ka valelik. Näiteks
väitis, et on minu esitatud küsimustele vastused andnud, aga isegi ei ole süvenenud
küsimustesse ja veel vähem neile vastanud. Kogu kirjavahetus temaga on nähtav selle sama
e-kirja allosas.
Lisaks kasutab enda antud vastustes ebamääraseid termineid nagu “vandenõuteooria”, mille
kohta tema enda viidatud Eesti Keele Instituudi lehel puudub seletus.
Mina ei ole saanud siiani vastust, millisel põhjusel Terviseamet kustutas minu küsimused oma
Facebooki lehelt ja blokeeris mind. Ma olen oma tekstides olnud alati viisakas ja ei ole kunagi
levitanud valeinfot või veel vähem mingit vaenu vms. Minu konkreetne küsimus, mille alusel
mind blokeeriti, on ekraanipildiga kaasas algses saadetud dokumendis.
Olen tundnud huvi reaalsete andmete kohta, mille osas Terviseamet esitab küll igapäevaseid
numbreid, kuid mille osas olen soovinud põhjalikumat statistikat.
Teie töötaja, Simmo Saar, käitumine on minu hinnangul väga üleolev ja viib selgelt kogu ameti
maine väga alla. See on eriti kahetsusväärne praeguses olukorras, kus riigis on tervishoiukriis ja
lisaks ka usalduskriis, mille tõttu just ongi võimalik viiruseleviku suurenemine. Teie enda
töötaja tõttu usalduskriis ainult suureneb. Ka mina avaldasin tema vastused avalikult
sotsiaalmeedias, et kõikidel inimestel oleks võimalik näha, kui ülbe ja hoolimatu võib olla üks
kõrgelttasustatud ametiasutuse töötaja.
Palun Teil selle teemaga kiirelt tegutseda, sest vastasel juhul olen sunnitud pöörduma kogu
teemaga kohtusse ja seda ma kindlasti ka teen, kui olukord ei parane. Arvan, et praeguses
kriisis oleks Terviseametil kindlasti palju olulisemaid tegevusi, kui kodanikega pidada
kohtuvaidlusi, kuid paraku pole mul kodanikuna ka teist valikut.
Lisaks soovin, et nii minu, kui ka paljude teiste kodanike õigused Terviseameti sotsiaalmeedia
kanalis taastatakse, sest väga palju on olnud neid juhtumeid, kus inimeste võimalus läbi Teie
sotsiaalmeedia küsimusi esitada on alusetult blokeeritud.
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