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Loe, telli ja levita!

Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja

Hind 1 € oktoober 2020

Baltimaades juurutatakse
ülemaailmset koroonakrediidi süsteemi
Alates 12. oktoobrist 2020 tuleb
Lätti sisenemiseks end elektrooniliselt registreerida. Covidpass.lv
lehel asuv vorm tuleb täita 48 tundi
enne riiki sisenemist. Vormi, mille
peavad täitma nii täiskasvanud kui
ka lapsed, tuleb kirja panna nimi,
isikukood, kontaktnumber ja aadress, samuti riigid, kus inimene on
viibinud eelneva 14 päeva jooksul
enne Lätti sisenemist. Peale andmete sisestamist saadab süsteem
inimesele personaalse QR-koodi,
mida tuleb piiril näidata.
Politseil on õigus autosid peatada ja kontrollida, kas inimestel on
vastav vorm täidetud. Nõude mitte
täitmise eest võib inimesi oodata
10 kuni 2000 € rahatrahv.
Alles selle kuu alguses allkirjastasid Eesti peaminister Jüri Ratas
ja Maailma Terviseorganisatsiooni peadirektor Tedros Adhanom
Ghebreyesus n-ö ühiste kavatsuste protokolli, mis lubab Eesti ettevõtjatel ja teadlastel alustada tööd
digitaalse immuniseerimispassi, Xtee lahenduste ja muude projektide
kallal.
Peaminister Ratas ütles, et: „Pandeemia on maailmale näidanud, et
kriisiolukorras on meil vaja globaalset usalduse ankrut. Turvalist ja
usaldusväärset kohta, kus liikmesriigid saavad vajadusel juhiseid otsida.
Maailma Terviseorganisatsioon saab
mängida ülemaailmses digitaalse
tervise juhtimises tohutut rolli.“
Samuti avaldas peaminister lootust, et niinimetatud kollase vaktsineerimiskaardi digitaliseerimine
avab ukse laiemale koostööle.
„Järgmine samm oleks luua ülemaailmne usalduse arhitektuur,
mida liikmesriigid ja WHO saaksid
hõlpsalt kasutada mis tahes muu piiriülese teenuse loomiseks, sillutades

teed tõeliselt ülemaailmsele terviseandmete vahetusele.“
Eestis on juba kasutusel mobiilirakendus nimega „HOIA“, mis teavitab koroonaviirusesse nakatunute lähikontaktseid ja annab neile
käitumiseks tarvilikke juhtnööre.
Samuti arendatakse Eestis samasugust süsteemi, mida Läti juba
kasutab. Andmeturbefirma Guardtime poolt on loodud digitaalne
immuunsustasku, mille põhiline
idee on, et inimene saaks esitada enda kohta käivat infot ja teine
pool, olgu selleks kes tahes, saaks
seda kontrollida. Ning MTÜ „Back
To Work“ arendab koos avaliku
sektori spetsialistidega digitaalset
immuunsuspassi, mis kogub SYNLAB-i koroonaviiruse testide andmeid ning testitud inimesed saavad
jagada oma testi tulemusi kolleegide, ülemuse või lähikondsetega
ühekordse ajutise QR-koodiga.
Ja just see ongi globalistide üks
peamiseid eesmärke, mida nad
koroonakriisist välja püüavad
pigistada. Nad meelitavad inimesed nõustuma tsentraliseeritud
digitaalse märgistussüsteemiga,
mille abil on võimalik elanike
vabadusi lihtsasti kontrollida ja
vajadusel neile piiranguid seada.
Globalistide plaan on luua Hiina
eeskujul ülemaailmne koroonakrediidi süsteem, mille abil inimkond
järjest süvenevatele „uue normaalsuse“ reeglitele allutada.
13. oktoober 2020

Masin ei luba maskita
külastajaid poodi siseneda
Nii Tais kui ka teistes riikides on
poodides koroonaviiruse piirangute
jõustamiseks kasutusele võetud uus

tehnoloogia, mis kontrollib maski
kasutamist ning selle puudumisel
ei lase klientidel kauplusesse siseneda.
Süsteem sarnaneb lennujaama
turvakontrollile. Niall Harbisoni poolt Twitterisse postitatud
videost võib näha, kuidas masin
töötab. Klient suunatakse värava
juurde, mille juures on ekraan kirjaga „Näotuvastus“. Süsteem teeb
kindlaks, kas klient kannab maski ja
avab siis värava.
Sarnane süsteem on kasutusel ka
Šotimaa koolides, kus termokaamera mõõdab õpilaste kehatemperatuuri.

Otse loomulikult ei jää
sellest rongist maha ka
Eesti
Tallinna Haridusameti juhataja
Andres Pajula arvates võiks tänaseks olla termokaamerad kõikides
Tallinna koolides. 1. septembri seisuga on termokaamerad Tallinna
Inglise Kolledžis, Pirita Majandusgümnaasiumis ja Saksa gümnaasiumis. Masinatega mõõdetakse temperatuuri ka Tallinna lennujaamas
ning Tallinna Sadamas.
Maailm suundub üha kiirenevas
tempos Hiina stiilis sotsiaalse krediidi süsteemi suunas. Lavastatud koroonapandeemia tõttu on
rahvas sedavõrd ära hirmutatud,
et nad on nõus oma õigustest
ja vabadustest loobuma. Täpset
nii nagu Rockefelleri fond seda
plaanis.
5. oktoober 2020
PEETER PROOS
Autor on sõltumatu ilmavõrgukülje
Vanglaplaneet peatoimetaja
Allikas: vanglaplaneet.ee

17. OKTOOBRIL 2020 TÄITUS RAHVUSLIKU TEATAJA ASUTAJAL JA
ESIMESEL PEATOIMETAJAL – RAHVUSLASEL JA PATRIOODIL TÕNU
KALVETIL 50 ELUAASTAT. PALJU ÕNNE!
Foto: Uueduudised

LEHES
Röövraie Eesti metsades

2. lk

Petserimaa sõber Eesti Vabariigi
territoriaalsest terviklikkusest

4. lk

Terroritegusid panevad toime
võimud ise – 12. osa – Estonia
uputamine

5. lk

40 aastat Külma sõja viimase
vaatuse algusest Eestis

8. lk

Jaak Uibu: Eesti Tulevikuvanker

10. lk

JA PALJU MUUD HUVITAVAT!

Telli koju „Rahvuslik Teataja“,
helista 51 903 374, aastaks 25.- €,
pooleks aastaks 12.50 €, ilmub
kord kuus

