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ÄRGE SÖÖGE EGA JOOGE!! 
Teadlased avastasid, et koroona levib ainult toidu ja joogi kaudu 

 

Kõik mänguväljakud suletud 

Alates tänasest on suletud kõik avalikud 
mänguväljakud Tallinnas. Sulgemine on 
seoses eriolukorraga, et vähendada 
nakatumistohtu koroonaviirusesse. Viimaste 
päevade jooksul on saanud selgeks, et 
suuremad kogunemised ning laste 
omavahelised kokkupuuted leiavad aset just 
mänguväljakutel. Just selle takistamiseks ongi 
tulnud otsus kõikide avalikkude mängupaikade 
sulgemine. 

 

Koroona levib vaid toidu ja joogi kaudu 

Kuna COVID-19 on tabanud kogu maailma, põhjustades karantiine, kopsupõletikku 
ja hirmu, on Kapa-Kohila maaülikooli teadlased võidelnud, et otsustada, kust SARS-
CoV-2 koronaviirus pärineb. Kapa-Kohila maaülikooli teadlased tegid kindlaks, et 
COVID-19 levib ainult läbi toidu. „Tegime kindlaks, et koroonaviirus levib ainult läbi 
kindlate toiduainete. COVID-19 jääb ellu kõikide toiduainete peal, välja arvatud 
vegan toitudel. Ma kordan, ainult vegan toidud on ohutud,“ teatas esmaspäeval 
Kapa-Kohila maaülikooli viroloog Koovi Russ. „Tegime ka kindlaks, et tuntud 
„Corona“ nimelises õlles leidub äärmiselt suurel määral COVID-19 haigustekitajaid.“ 

Teadlased Kapa-Kohila maaülikoolist tuvastasid koroonaviiruse alge, mis 
tõepoolest oligi too Hiinas Wuhanis elav meesterahvas, kes otsustas ühel heal 
päeval valmistada endale üks maitsev kausitäis nahkhiiresuppi. Tõenäoliselt on 
nahkhiired COVID-19 vastu immuunsed ja on vaid haigusekandjad. 

„Soovitame inimestel mitte süüa ega juua tavalisi toite. Veganitele mõeldud toitudes 
ei leitud viirust, kuna vegantoidus ei olegi mitte midagi,“ ütles Koovi Russ eile 
Koroonale antud intervjuus. Tema ütluste põhjal on vegantoitu müüvad firmad 
asunud oma tooteid reklaamima kui ainukesi ohutuid tooteid, mis reklaamiseaduse 
§3 lõike 3 punkti 4 kohaselt on keelatud, kuna selline reklaam kutsub üles tervist 
kahjustavale tegevusele, kuna vegantoit on tervisele äärmiselt kahjulik vaatamata 
sellele, et see pole koroonakandja. 

Koroonauudised tegid intervjuu arvamusliidriga koroona osas. Intervjuust selgus, et 
kõigi tervise nimel peame vähendama oma toidukoguseid, et vegantoitu jätkuks 
kõigile soovijatele. Kuna vegantoit on tervislikust toidust äärmiselt kaugel, on 
nõudlus selle järele olnud äärmiselt väike. Seetõttu on vegantoidu tootjad asunud 
kärmesti seda juurde tootma. Kuna seda tõdetakse peamiselt saepurust, puuokstest 
ja mullast, on suurenenud metsaraie ja mullakaevandamine. 

Igale koolilapsele oma arvuti 

Kas sul on kodus vana, kuid töökorras arvuti, 
millele enam kohta ega tööd ei leia? Sinu 
kasutatud arvuti oleks mõnele koolilapsele 
elupäästja. Alates 16. märtsist on kõik 
Eestimaa lapsed e-õppel, kuid paljudel peredel 
on jagamiseks vaid üks arvuti. Rohkem infot 
leiad Facebooki grupist Igale koolilapsele oma 
arvuti. Tee vana arvuti tolmust puhtaks ja liitu 
juba täna. 

 



 

 

 

TEHNILISED VIPERUSED 

TULGE HILJEM TAGASI 

 

Koroonahoroskoop 

Kaljukits 21.12-20.01 

Täna on õige päev, et alustada treeningutega, et saada aasta 2021 suveks 

ideaalsesse vormi. 2020. aasta suvi on tühistatud, nii et 2021 on sinu uus 

võimalus!! 

Veevalaja 21.01-19.02 

Kätte on jõudnud aeg, et tegeleda kohustustega, mis pidid juba tehtud saama 

2 nädalat tagasi, kuid sellel ajal tundus Tik Tok ahvatlevam. 

Kalad 20.02-20.03 

Tänane päev on riskimiseks! Täna ürita väljas kõndida inimestest väheke 

väiksema kaarega ümber ja looda, et COVID-19 2 meetri raadiusest ei võta. 

Jäär 21.03-20.04 

Hea päev, et pesta käsi! 

Sõnn 21.04-21.05 

Ei tea, kes peab seda kuulma, aga desovahend pole jook. 

Kaksikud 22.05-21.06 

Su kaksikul on koroona. 

Vähk 22.06-22.07 

Parim tähtkuju! Oled koroona vastu immuunne. 

Lõvi 23.07-22.08 

Rawrrr 

Kaalud 23.09-22.10 

Täna on ideaalne plaan nutmiseks ja oma suve 2020 plaanide leinamiseks. 

Skorpion 23.10-21.11 

Täna pole hea päev poodi minemiseks – istu kodus ja söö oma purgisuppi. 

Ambur 22.11-20.12 

Varu vetsupaberit. 

 

RAHA ON OHTLIK 

TÄHELEPANU!! 

KOROONAVIIRUS LEVIB RAHA 

KAUDU! KUI TEIL ON RAHA, PANGE 

RAHA KILEKOTTI JA PANGE 

KILEKOTT UKSE TAHA! TULEN 

ÖÖSEL JA EEMALDAN KILEKOTID 

TEIE USTE TAGANT! VAID NII 

SAAME KOROONAST VÕITU!! 

 


