
24.5.21 

Szczepionki zabiły więcej osób niż covid 

Stale rośnie pokłosie ofiar covidowych szczepień.   Do europejskiej bazy Vigiaccess do 24.5.21 zgłoszono 862’301 

powikłań i 5277 zgony po tych szczepieniach, z czego ok. 63% przypada na Europę.  Do amerykańskiej bazy VAERS 

zgłoszono 227’805 powikłań i 4201 zgonów, z czego 97% przypada na USA. Łącznie w Europie i USA zgłoszono ok. 

770’000 powikłań ok. 7200 zgonów i po szczepieniach covid.  Ponieważ zgłaszanych jest zaledwie ok 1% wszystkich 

przypadków, to powyższe liczby pomnożone przez 100 dadzą ponad 77 milionów powikłań i ok. 720’000 

prawdopodobnych zgonów po szczepieniach covid w Europie i USA. 

Wg oficjalnych danych do 17.5.21 na covid zmarło w Europie 1’096’834 osób, a w USA – 590’000. Łącznie ok. 1,7 miliona 

ludzi.   Wiadomo, że są to liczby sztucznie zawyżone, gdyż niezależne audyty dowiodły, że tylko ok. 5% z tych osób 

zmarło z powodu covid, a pozostałe na inne choroby towarzyszące.  Czyli na covid zmarło w Europie i USA 

prawdopodobnie ok. 85’000 osób.  

Zestawienie liczb śmiertelnych ofiar choroby covid-19 z liczbami ofiar szczepionek na covid pokazuje, iż liczby zgonów 

poszczepiennych są ponad 8 razy większe od liczb zgonów z powodu choroby.  Czyli nie można mieć już złudzeń 

odnośnie bezpieczeństwa szczepionek na covid-19.  Dane wskazują, że zabijają one więcej ludzi niż sama choroba, więc 

należy je uznać za ludobójczą broń biologiczną.   O niezwykłej toksyczności tych szczepionek świadczy też fakt, że w ciągu 

niecałych 5 miesięcy zabiły one w USA wielokrotnie więcej ludzi niż wszystkie pozostałe szczepionki w innych latach 

(VAERS).  I należy oczekiwać, że na przestrzeni kilku miesięcy do kilku lat, liczby ofiar poszczepiennych się zwielokrotnią.  

W poniższych tabelkach zestawione są dane zgłoszonych do VAERS powikłań i zgonów po szczepieniach na covid w 

różnych grupach wiekowych.  Widzimy, że szczepionki te nielegalnie podaje się już dzieciom, nawet niemowlętom, 

okaleczając je i zabijając.  Plany polskiego rządu, żeby wstrzykiwać te preparaty szkolnym dzieciom, które praktycznie nie 

chorują na covid, należy uznać więc za zbrodnicze. Polskie MZ ma obowiązek znać światowe dane dotyczące wielkiej 

toksyczności tych szczepionek.      

 

Powikłania po szczepieniu covid w grupach wiekowych, VAERS (23.5.21) 

Age 
  

 

Events Reported  

 

 

 

 

Percent (of 227,805) 

 

 

 

< 6 months 16 0.01% 

6-11 months 14 0.01% 

1-2 years 39 0.02% 

3-5 years 9 0.00% 

6-17 years 2,207 0.97% 

18-29 years 24,584 10.79% 

30-39 years 37,290 16.37% 

40-49 years 37,210 16.33% 

50-59 years 36,451 16.00% 

60-64 years 16,940 7.44% 

65+ years 55,402 24.32% 

Unknown 17,643 7.74% 

Total 227805 100.00% 

 

 

https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=hide&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=hide&measure=D8.M2
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=shiftm&measure=D8.M1&direction=right
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_ASCEND&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_DESCEND&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=shiftm&measure=D8.M2&direction=left
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_ASCEND&measure=D8.M2
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_DESCEND&measure=D8.M2


 

Zgony po szczepieniu covid w grupach wiekowych, VAERS ((23.5.21) 

Age 
  

 

 

Events Reported  

 

 

 

 

Percent (of 4,201) 

 

 

 

< 6 months  1 0.02% 

1-2 years  3 0.07% 

6-17 years  6 0.14% 

18-29 years  37 0.88% 

30-39 years  71 1.69% 

40-49 years  130 3.09% 

50-59 years  292 6.95% 

60-64 years  287 6.83% 

65+ years  2,983 71.01% 

Unknown  391 9.31% 

Total  4,201 100.00% 

 

 

https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=hide&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=hide&measure=D8.M2
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=shiftm&measure=D8.M1&direction=right
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_ASCEND&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_DESCEND&measure=D8.M1
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=shiftm&measure=D8.M2&direction=left
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_ASCEND&measure=D8.M2
https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=CEA7F40182FFF72A0528AFFCAA06?stage=results&action=sort&direction=MEASURE_DESCEND&measure=D8.M2

