
 

ŽÁDOST PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM  
  

PROSTŘEDNICTVÍM ONLINE PORTÁLU    2. září 2021  
  

Roger Andoh  

Úředník pro svobodu informací  
Centra pro kontrolu a prevenci nemocí  

1600 Clifton Road, N.E., budova 57, místnost MS D-54  

Atlanta, Georgia 30333  

  

  Re: Reinfekce a přenos COVID-19 (IR# 0552)  

      

Vážený pane nebo paní:   
  

Tato firma zastupuje organizaci Informed Consent Action Network ("ICAN").  Jménem 

organizace ICAN prosím poskytněte následující záznamy v elektronické podobě na adresu 

foia@sirillp.com:  

Dokumenty odrážející jakýkoli zdokumentovaný případ osoby, 
která: (2) byl jednou infikován virem COVID-19, uzdravil se a 

později se znovu infikoval a (3) přenesl SARS-CoV-2 na jinou 

osobu, když se znovu infikoval.  
  

Žádáme Vás, abyste se zřekli všech poplatků a plateb podle § 552 (a)(4)(A)(iii) zákona 
USA.  ICAN je nezisková organizace, jejíž posláním je zvýšit povědomí veřejnosti o bezpečnosti 
vakcín a poskytnout veřejnosti informace pro udělení informovaného souhlasu, 501(c)(3). V rámci 
svého poslání ICAN aktivně zkoumá a šíří informace týkající se otázek bezpečnosti vakcín, mimo 
jiné prostřednictvím svých internetových stránek a tiskových akcí a zpráv. ICAN žádá o informace 
uvedené v této žádosti FOIA, aby mohla přispět k pochopení vládních programů bezpečnosti 
vakcín veřejností, včetně snah vlády o podporu bezpečnosti vakcín. Informace, o které ICAN žádá, 
nepřispějí k žádným komerčním aktivitám.   

Vezměte prosím na vědomí, že zákon FOIA stanoví, že pokud jsou ze zpřístupnění vyňaty 
pouze části požadovaného spisu, zbytek musí být přesto zpřístupněn. Žádáme proto, aby nám byly 
poskytnuty všechny nevyňaté části, které lze rozumně oddělit. Dále žádáme, abyste podrobně 
popsali veškeré vyškrtnuté nebo zadržené materiály a uvedli zákonný důvod odmítnutí, jakož i 



důvody, proč se domníváte, že se údajný zákonný důvod uplatní. Prosíme rovněž, abyste 
samostatně uvedli důvody, proč jste nevyužili své diskreční pravomoci k vydání požadovaných 
dokumentů ve veřejném zájmu. Takové vyjádření může pomoci vyhnout se zbytečnému odvolání 

a soudnímu sporu.  ICAN si samozřejmě vyhrazuje veškerá práva na odvolání proti odepření nebo 
vymazání jakýchkoli informací.  

Přístup k požadovaným záznamům by měl být umožněn do dvaceti (20) pracovních dnů od 
data obdržení tohoto dopisu.  Neodpovíte-li včas, bude to považováno za zamítnutí této žádosti a 
ICAN může neprodleně podat správní odvolání.  

Pokud byste chtěli diskutovat o našich požadavcích nebo o otázkách uvedených v tomto 
dopise, neváhejte mě kontaktovat na telefonním čísle (212) 532-1091 v běžné pracovní době.  
Děkuji Vám za Váš čas a pozornost, kterou této záležitosti věnujete.  

  

       S pozdravem,  

  

   /s/ Gabrielle G. Palmer  Gabrielle G. Palmer, Esq.  

  


