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Lëtzebuerg, den 13. Oktober 2020

Här President,
esou wéi d’Chamberreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un
d’Madamm Gesondheetsminister an un den Här Aarbechtsminister weiderzeleeden.
An de COVID-Gesetzer goufen eng Rei Dispositioune festgeluecht, déi dozou bäidroe
sollen, d’Ustiechungsgefor duerch de Virus ze miniméieren. Ënnert dësen Dispositioune
fënnt een ënner anerem och d’Maskeflicht erëm. D’obligatorescht Droe vun der Mask
ass eng staark ëmstridde Moossnam a gëtt vu Land zu Land ënnerschiddlech beurteelt
a gehandhaabt – esouguer bannent dem Land ka sech dëst änneren, jee no Staat oder
Institutioun. Zu Lëtzebuerg steet „social distancing“ an „net ouni meng Mask“ op alle Fall
op der Dagesuerdnung a wierkt sech op den Alldag vu ganz ville Mënschen aus.
An deem Kontext wéilt ech der Madamm Minister an dem Här Minister gär folgend Froe
stellen:
1. Grad ewéi d’WHO hat sech och de Robert Koch Institut laang géint eng allgemeng
Maskeflicht ausgeschwat. Kann d’Madamm Minister bestätegen, datt den RKI eréischt
méi spéit vermëttelt huet, datt wa symptomfräi Mënschen als Virsuerg eng Mask droen,
de Risiko vun enger Iwwerdroung vu Viren op aner Mënsche méiglecherweis kéint
verréngert ginn, datt et dofir allerdéngs keng wëssenschaftlech Beleeg géing ginn? Wa
jo, wéi huet sech d’Beweislag an der Tëschenzäit entwéckelt?
2. Kann d’Madamm Minister bestätegen, datt grad déi einfach Kottengsmaske Viren net
zeréckhale kënnen – scho guer net beim Houschten –, wëll d’Pore vum Stoft méi grouss
sinn, ewéi de Virus selwer an d’Mask de Virus domat ongehënnert duerchléisst?
3. Ginn et Recommandatiounen, wéini, wéi heefeg an/oder no wéi vill Zäit een d’Mask
wiessele soll, fir ze verhënneren, datt ee senger Gesondheet duerch d’Bildung vu Pilz
an d’Uräichere vu Bakterien an der Mask schuet?
4. Vill Leit hunn esouguer eng Mask un, wa si eleng am Auto sëtzen oder op Plazen
ënnerwee sinn, wou praktesch keng aner Leit sinn. Sollt de Gesondheetsministère net
och Recommandatiounen erausginn, wéini op d’Droe vun enger Mask sollt ganz verzicht
ginn, z.B. well méiglech negativ Niewewierkunge bedeitend méi warscheinlech sinn ewéi
déi eventuell Virdeeler?
5. Kann een allgemeng dovun ausgoen, datt iwwert hire prakteschen Notzen eraus,
d’Masken eng anxiogen Wierkung an der Gesellschaft kéinten entwéckelen, déi

disproportionéiert zu dem reellen Ustiechungsrisiko ass? Wa jo, vu wéi engem Punkt u
géing d’Regierung hir Recommandatiounen iwwert d’Droe vu Masken eventuell
iwwerpréiwen, präziséieren, reduzéieren oder ganz revidéieren?
6. Ëmmer méi heefeg an op ënnerschiddleche Plaze melle sech medezinescht
Fachpersonal, Dokteren a Wëssenschaftler zu Wuert, déi viru méigleche Schied an
Niewewierkungen duerch e falscht an net zweckgeméisst Droe vun der Mask warnen
(rezent nach bei eise belschen Noperen). Esou soll z.B. d’Sauerstoffzoufuer behënnert
ginn an doduerch Sauerstoffmangel entstoen, dee schonn no nëmmen e puer Minutten
negativ Auswierkungen op verschidde mënschlech Nervenzellen huet, wouduerch,
laangfristeg, irreparabel Schied entstinn. Wéi dat esou dacks bei esou Diskussiounen
de Fall ass, behaapten aner Fachleit den exakte Géigendeel. Ass d’Madamm Minister a
Kenntnes vun esou Warnungen an esou Diskussiounen tëschent medezineschen
Experten? Wa jo, huet si schonn de Kontakt zu medezineschen Experte gesicht, fir dëst
ofzeklären? U wien huet d’Madamm Minister sech heifir gewant?
7. Ass et richteg, datt Operatiounssäll an de Spideeler mat engem spezielle System
ausgestatt sinn, dee fir eng präzis Fiichtegkeets-/Temperaturreegelung mat
entspriechend kontrolléiertem Sauerstofffloss suergt, fir déi duerch d’Mask
beanträchtegt Ootmung a Sauerstoffzoufuer auszegläichen?
8. Huet d’Madamm Minister Kenntnesser iwwert den CO2 Gehalt, dee beim Droe vun der
Mask produzéiert an (op d’mannst zum Deel) zwangsleefeg och réckgeotemt gëtt? Wou
läit, der medezinescher Wëssenschaft no, den toxikologesche Grenzwäert beim
Anootme vun CO2, vun deem un et gesondheetsschiedlech a geféierlech fir de Mënsch
gëtt - besonnesch dann, wann een deem iwwert e längeren Zäitraum ausgesat ass? Wéi
eng aner negativ gesondheetlech Effekter kënnen entstoen, z.B. duerch d’Anootme vu
Bakterien oder Pilzen déi sech an de Maske kënnen usammelen?
9. Eng Rei vu Persoune mussen och bei ustrengenden, hekteschen a kierperlechen
Aarbechten (z.B. an der Educatioun, der Gastronomie oder an der Konstruktioun asw.)
iwwer méi laang Perioden eng Mask undoen. Wär et net néideg och fir déi Leit spezifesch
Recommandatiounen erauszeginn, déi potentiell Niewewierkunge kéinte miniméieren?
Ass d’Madamm Minister dofir a Kontakt mat dem Aarbechtsministère? Gëtt et dozou
Revendicatiounen aus deene betraffene Secteuren oder vun der Säit vun de
Gewerkschaften? Gëtt et aarbechtsrechtlech Dispositiounen am Kontext vum
Otemschutz, déi och am Kader vun de COVID-Maske missten applizéiert ginn?
10. Ass d’Madamm Minister a Kenntnes iwwer dermatologesch Niewewierkungen, déi
d’Droe vun der Mask, besonnesch och d’Droen iwwert e längeren Zäitraum, verursaache
kann?
11. Ass d’Madamm Minister a Kenntnes iwwer physesch a psychesch Niewewierkungen,
déi d’Droe vun der Mask, besonnesch och d’Droen iwwert e längeren Zäitraum,
verursaache kann?
12. Wéi eng Konsequenzen huet d’Droe vu Masken op déi geeschteg Gesondheet bei jonke
Leit, déi fir gewéinlech vill sozial Interaktiounen hunn, z.B. an de Schoulen?
13. Huet d’Madamm Minister Kenntnesser iwwert eng méiglech Gefor, datt d’Droe vun der
Mask am Alldag zur Vereinsamung bäidroe kann, ganz besonnesch bei Leit, déi schonn
net vill Kontakter hunn an/oder an Heemer wunnen? Wéi steet d’Madamm Minister
dozou? Gëtt et dozou aktuell psychologesch oder psychiatresch Etüden?
14. D’COVID-Restriktiounen, déi schonn zënter ville Méint gëllen, gesinn eng Aschränkung
a Limitatioun vun de soziale Kontakter am Alldag vir, an d’Leit sinn ugehalen eng Mask
unzedoen an/oder och physesch Distanzen anzehalen. D’Mask verstoppt dat halleft
Gesiicht, esou datt een doriwwer d’eegen Emotioun weder vermëttelen nach déi vum

Géigeniwwer liese kann. Dëst alles ka schliisslech och zu enger emotionaler Distanz
féieren. Gesäit d’Madamm Minister eng Gefor doran, datt dës Moossnamen zur
Vereinsamung bäidroe kënnen, ganz besonnesch bei Leit, déi schonn net vill Kontakter
hunn an/oder an Heemer wunnen?
15. Et ass mir zu Ouere komm, esouwuel vu Gesondheets- a Fleegepersonal ewéi och vu
betraffene Familljen, datt déi Restriktioune sollen dozou gefouert hunn, datt scho vill vun
deenen eelere Leit, déi an engem Heem liewen, vereinsamen an esouguer opgehalen
hunn ze schwätzen. Ass d’Madamm Minister am Kontakt mat Institutioune vun dëser
Aart, fir sech e Bild vun den Entwécklungen am Hibléck op d’Auswierkunge vun de
Restriktiounen ze maachen? Kann d’Madamm Minister déi beschriwwe Situatioun an
den Heemer bestätegen?
16. Wann d’Masken, der Meenung vun der Regierung no, sollten eng Wierkung géint Viren
hunn (cf. supra, Fro No. 2), wëll si dann an Zukunft un enger Maskeflicht festhalen, fir
och géint aner Viren oder Grippeviren, eng gesellschaftlech Barriär anzeféieren? Ass
d’Makeflicht COVID-spezifesch? Wëll d’Regierung no der Aféierung vun enger Impfung
géint COVID oder anere Medikamenter oder engem méi niddregen Ustiechungstaux
d’Maskeflicht nees ofschafen, ouni Risiken duerch aner Viren ze consideréieren? Ass
d’Regierung bereet en Engagement ze huelen, datt no der COVID-Situatioun all
Obligatioun fir Masken unzedoen integral ofgeschaaft gëtt?
Mat déiwem Respekt,
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