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Относно: Мрежите от пето поколение (5G), вирусът и потискащото имунната система 
въздействие, което има дългосрочното излагане на електромагнитни вълни в 
радиочестотния спектър

Научни данни показват, че краткотрайното облъчване с вълни в радиочестотния спектър 
засилва имунната система, но дълготрайното облъчване я потиска. Това не е противоречие. 
Механизмът с такова въздействие е особено добре познат и е проучван в рамките на редица 
научни изследвания 1 : вълните в радиочестотния спектър отварят калциевите канали в 
клетъчните мембрани и повишават концентрацията на свободни радикали.

Отварянето на тези калциеви канали създава среда, която е особено благоприятна за 
възпроизводството на вируси. Всъщност някои вируси отварят калциевите канали, за да 
създадат условия за своето възпроизвеждане. Това е доказано дори за вируса на 
епидемичната дизентерия по свинете (PDCoV) 2 .

Разпространението на вирусни инфекции вероятно се ускорява чрез облъчване от вълни в 
радиочестотния спектър. Това е един от факторите, които следва да се имат предвид, когато 
се анализира настоящата пандемия, заедно със замърсяването на въздуха и тютюнопушенето.

1. Комисията взела ли е предвид потискащото имунната система въздействие на 
дълготрайното излагане на електромагнитни вълни в радиочестотния спектър, преди да 
насърчава мрежите от пето поколение и подобни технологии, които значително повишават 
равнището на облъчване?

2. Тя взела ли е предвид евентуалното засилено възпроизводство на вируси в резултат от 
излагането на електромагнитни вълни в радиочестотния спектър?

3. Кой е консултативният орган, който осигурява на Комисията необходимите данни относно 
въздействието на електромагнитната радиация върху здравето?
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