KKK:
Miks on vaja kanda kaitsemaski?
Maskid on avalikes siseruumides kohustuslikud selleks, et koroonaviiruse levikut peatada. Maski kandja
kaitseb nii ennast kui ka kõiki teisi, sest viirust võib levitada ka haiguse tunnusteta inimene. Maskikandja
hoolib endast ja inimestest enda ümber.
Kas maski kandmine on kõigile kohustuslik?
Valitsuse korralduse täitmine on kõigile kohustuslik. Erandina ei pea maski kandma alla 12-aastased
lapsed ning inimesed, kellel on maski kandmise kohustusest vabastav arstitõend.
Mul ei ole maski, unustasin, või muu argument.
Siin on teile mask, mille saate ette panna. Alates 25. oktoobrist võib kasutada üksnes meditsiinilist või
muust materjalist kaitsemaski.
Ma ei ole haige, tunnen ennast tervena.
Koroonaviirust võivad levitada ka inimesed, kellel endal ühtki haigustunnust ei ole. Seega on maski
kandmine tähtis nii teie enda tervise hoidmiseks kui ka kõigi teiste inimeste kaitseks.
Mul on tervislikud põhjused.
Tervislikel põhjustel on tõesti lubatud maski mitte kanda. Sisenemisel ruumi, kus maski kandmine on
kohustuslik, tuleb kaasas kanda ja vajadusel esitada klienditeenindajale või turvamehele maski
kandmise kohustusest vabastav arstitõend.
Ma ei ole nõus, teil ei ole mingit õigust minult seda nõuda.
See, et te maski kandmise kohustusega ei nõustu, ei võta kohustust maski kanda. Täpselt samamoodi,
nagu riik saab liikluses kõigi inimeste kaitsmiseks kehtestada kiirusepiirangu, kehtestab ta viiruse
peatamiseks ja kõigi inimeste tervise kaitseks ka koroonaviirusega seotud piiranguid.
Ma olen haiguse läbi põdenud / vaktsineeritud / äsja negatiivse testi teinud, miks ma pean
kandma maski?
Vaktsineerimine ei vabasta kedagi maskikandmise kohustuse täitmisest. Viirus levib õhu kaudu ning
viiruse võib sisse hingata ja omakorda levitada ka vaktsineeritud, aga ka haiguse läbi põdenud
maskita inimene. Alates 25. oktoobrist on kohustuslik avalikes siseruumides liikudes kanda
kaitsemaski, et viiruse levikut takistada.
See kõik on põhiseadusevastane, õigusvastane, kohtus vaidlustatud jne.
Eesti on õigusriik – see tähendab, et valitsuse korraldust saate vaidlustada kohtus, aga mitte
ühistranspordis või kaubanduskeskuses. Kuni õigusakt kehtib, on see kõigile täitmiseks.
Mõelge oma peaga, avage oma silmad, see viirus on välja mõeldud jne.
Inimesel on õigus uskuda ja mõelda, mida ta soovib, kuid kui riik on kehtestanud inimeste tervise
hoidmiseks ja kaitsmiseks piirangud, siis neid tuleb järgida kõigil.
Kui te peate kehtestatud nõudeid ebaõiglaseks või valeks, on võimalus pöörduda oma õiguste
kaitsmiseks kohtusse. Kohus otsustab, kas Vabariigi Valitsuse korraldus on kooskõlas seadustega.
Mitte laskuda diskussiooni, lõpetada vestlus.
Miks müüja ei pea maski kandma?
Müüja tervise ja ohutuse eest hoolitseb tööandja. Tema peab hindama, kas ja milliseid
kaitsevahendeid tema töötaja vajab.
Ma ju hajutun, mul pole vaja seda maski.
Maski kandmine kaitseb selle eest, et õhu kaudu leviv viirus ei jõuaks inimese hingamisteedesse.
Kuna samas ruumis võis eelnevalt viibida nakkusohtlik isik, hoiab maski kandmine haigestumise ja
viiruse edasi kandmise eest.
Miks kontrollib avalikes siseruumides maski kandmist politsei?
Kehtestatud reeglite täitmise järelevalve eest vastutab Terviseamet, kes on kaasanud politsei enda
järelevalveülesannete täitmisesse Vabariigi Valitsuse korralduse nr 294 alusel.
Politseil ja Terviseametil on ühesugused õigused kehtestatud reeglite täitmise kontrollimisel.

