
  

COVID-19-test   
Ansvarsforkyndelse.  

  

Adviseret   og   lovligt   fremsat.   

Dette   er   en   ansvarsforkyndelse   for   enhver   kvinde   eller   mand   der   aktivt   eller   passivt   
deltager   i   gennemførelse   af   diagnostiske   test   for   COVID-19,   herunder   PCR   test,   og   

antigentest,   samt   alle   andre   former   for   diagnostiske   test   for   COVID-19.  
Ansvarsforkyndelsen   gælder   også   for   kvinder   og   mænd   der   via   deres   offentlige   eller   

private   ansættelse   pålægger   andre   at   blive   testet   for   COVID-19,   eller   i   øvrigt   
medvirker   til   at   påvirke   andre   til   at   blive   testet   for   COVID-19.     

Denne   ansvarsforkyndelse   fremsætter   de   følgende   to   påstande:   

Påstand   1   
Der   foreligger   ikke   dokumentation   på   at   ny   coronavirus   (SARS-COV-2)   er   blevet   oprenset   og   
isoleret   i   et   af   danske   sundhedsmyndigheder   anerkendt   biologisk   laboratorium.   

Påstand   2   
Hverken   PCR   testen   eller   antigentesten   kan   specifikt   påvise   forekomsten   af   ny   coronavirus   
(SARS-COV-2),   og   heller   ikke   udelukke   andre   sygdomme   eller   uhensigtsmæssigheder   som   
årsag   til   et   positivt   testresultat.   

Ved   sin   aktive,   passive,   direkte   eller   indirekte   medvirken   til   at   udføre   COVID-19-test   på   børn,   
kvinder   eller   mænd,   pådrager   modtageren   af   denne   ansvarsforkyndelse   sig   et   stort   ansvar.   
Dette   ansvar   inkluderer   både   den   umiddelbare   sundhedsmæssige   skade,   samt   den   
potentielle   fremtidige   sundhedsmæssige   skade,   som   pådrages   de   børn,   kvinder   og   mænd   
der   udsættes   for   COVID-19-testen.   Dette   ansvar   inkluderer   også   ansvar   for   et   eventuelt   

Der   tages   ikke   ansvar   for   eventuelle   fejl   eller   mangler   i   denne   COVID-19-test   Ansvarsforkyndelse.     
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Modtager:  
    

_________________________________   
  

_________________________________   
  

_________________________________   
  

_________________________________   
  

_________________________________   
  
  

Afsender:     
  

______________________  
  

______________________  
  

______________________  
  

  

  Dato:    ________________   



økonomisk   tab   for   børn,   kvinder   og   mænd   som   bliver   testet,   eller   som   lider   tab   som   følge   af   
at   de   nægter   at   blive   testet   for   COVID-19.   Ansvarsområderne   kan   både   inkludere   et   embeds  
juridisk   ansvar   i   kraft   af   modtagers   ansættelse,   stilling   eller   titel,   og   et   civilt   ansvar   som   mand   
eller   kvinde,   der   kan   gøres   til   genstand   for   både   offentligt   og   civilt   søgsmål.   

Nærværende   COVID-19-test   Ansvarsforkyndelse   giver   modtageren   mulighed   for   at   træffe   
individuelle   foranstaltninger   for   at   stoppe   sin   medvirken,   og   derved   minimere   sit   ansvar   for   
følgevirkningerne   af   COVID-19-test,   samt   muligheden   for   at   medvirke   direkte   til   gøre   andre   
kvinder,   mænd   og   børn   opmærksomme   på   det   uretmæssige   i   at   udføre   COVID-19-test,   
hvilket   i   begge   tilfælde   kan   være   en   formildende   omstændighed,   når/hvis   modtageren   bliver   
stillet   til   ansvar   for   sin   medvirken.   

Modtageren   har   mulighed   for   skriftligt   at   afvise   den   ene   eller   begge   påstande   i   denne   
ansvarsforkyndelse   ved   at   sende   dette   skriftligt   til   afsenderen.   Et   sådant   svar   vil   kun   være   
gyldigt   hvis   det   indeholder   valid   videnskabelig   og   sundhedsfaglig   dokumentation.   Afsenders   
adresse   findes   på   forsiden   af   dokumentet.   

Undlader   modtageren   at   bruge   denne   mulighed   for   at   tilbagevise   påstandene   indenfor   en   
periode   på   14   dage   fra   modtagelse   af   denne   COVID-19-test   Ansvarsforkyndelse,   sidestilles   
dette   med   stiltiende   samtykke   af   rigtigheden   af   de   fremførte   påstande.   

  

Afsender   underskrift   

    

_________________________   

  

  

Vidne   1   underskrift: Vidne   2   underskrift:   

  

__________________________ __________________________   

  

  

  

  

  

  

En   online   version   af   dette   dokument   kan   findes   på   hjemmesiden    www.forfatningspartiet.dk   
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http://www.forfatningspartiet.dk/

