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NIMI I tervisekontroll II tervisekontroll 



 

Kõiv 
Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega  

Must 

Terviseseisund: 

Rauapuudus, C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Saks 
Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Peetre 
Terviseseisund:kehv,

saastekahjustused 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Rebane 
Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Johanson 
Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Härm 
Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

Kaasik 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Paju 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Heinsoo 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Müller 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Saar Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Luik 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Karbus 
Terviseseisund: kehv Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Lellep 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Lepik 
Terviseseisund: hea Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Liivak Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 



 

Pedajas 
Terviseseisund: hea Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Lepmets Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Garcia Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Haab Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Annus Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Hallik Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Kivi Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Miller Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 

Kesküla 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

rahuldav 

Arumägi 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

rahuldav 

Koit 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Prikk 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

Kross 
Terviseseisund: 

rahuldav 

Terviseseisund: 

nakatunud viirusega 

 

 

  



 

NIMI I tervisekontroll II tervisekontroll 

Kõiv 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

 
 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega  

 

Must 

Terviseseisund: 

Rauapuudus, C-vitamiini 

puudus 

 
 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

Saks 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

 
 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Peetre 

Terviseseisund:kehv,saast

ekahjustused 

 
 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

Rebane Terviseseisund: C- Terviseseisund: nakatunud 



 

vitamiini puudus 

 
 

 

viirusega 

 

 

Johanson 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

 
 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 
 

Härm 

Terviseseisund: C-

vitamiini puudus 

 
 

 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Kaasik 

Terviseseisund: rahuldav 

 
 

 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Paju 
Terviseseisund: 

Rauapuudus 

Terviseseisund: rahuldav 



 

  

Heinsoo 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

Müller 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

Saar 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 

Luik 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Karbus 
Terviseseisund: kehv Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 



 

 
 

 

 

Lellep 

Terviseseisund: 

Rauapuudus 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

 
 

 

Lepik 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 
 

 

Liivak 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 
 

 

 

Pedajas 
Terviseseisund: hea Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 



 

  

Lepmets 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 

Garcia 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 

Haab 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 
 

Annus 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 
 

Hallik Terviseseisund: hea Terviseseisund: hea 



 

  

Kivi 

Terviseseisund: hea 

 

 

Terviseseisund: hea 

 

 

Miller 

Terviseseisund: hea 

 

Terviseseisund: hea 

 

Kesküla 

Terviseseisund: rahuldav

 

Terviseseisund: rahuldav 

 
 

Arumägi 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Terviseseisund: rahuldav 

 
 

Koit 
Terviseseisund: rahuldav Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 



 

  

Prikk 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

Kross 

Terviseseisund: rahuldav 

 

Terviseseisund: nakatunud 

viirusega 

 

 

 

  



 

Immuunboosteri reaktsioonid 1 - print x2 

 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned kerget iiveldust ja valu seedeelundkonnas 

(paar minutit). 

Sa tunned energiasööstu (paar minutit). 

Sa oled paar minutit segaduses ja ei näe hästi. 

Sul on paar minutit mälukaotus. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned kerget iiveldust ja valu seedeelundkonnas 

(paar minutit). 

Sa tunned energiasööstu (paar minutit). 

Sa oled paar minutit segaduses ja ei näe hästi. 

Sul on paar minutit mälukaotus. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned kerget iiveldust ja valu seedeelundkonnas 

(paar minutit). 

Sa tunned energiasööstu (paar minutit). 

Sa oled paar minutit segaduses ja ei näe hästi. 

Sul on paar minutit mälukaotus. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 



 

Immuunboosteri reaktsioonid 2 printx2 

 

Sa tunned kerget iiveldust ja valu seedeelundkonnas 

(paar minutit). 

Sa tunned energiasööstu (paar minutit). 

Sa oled paar minutit segaduses ja ei näe hästi. 

Sul on paar minutit mälukaotus. 

Sa tunned kerget iiveldust ja valu seedeelundkonnas 

(paar minutit). 

Sa tunned energiasööstu (paar minutit). 

Sa oled paar minutit segaduses ja ei näe hästi. 

Sul on paar minutit mälukaotus. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tavapäraselt ja ei tunne midagi erilist. 

Sa tunned end tugevama ja tervemana. Kui sul on viiruse 

sümptomid, siis need kaovad (tule sildiga mängujuhi juurde) 

Sa tunned end tugevama ja tervemana. Kui sul on viiruse 

sümptomid, siis need kaovad (tule sildiga mängujuhi juurde) 

Sa tunned end tugevama ja tervemana. Kui sul on viiruse 

sümptomid, siis need kaovad (tule sildiga mängujuhi juurde) 

Sa tunned end tugevama ja tervemana. Kui sul on viiruse 

sümptomid, siis need kaovad (tule sildiga mängujuhi juurde) 

Sa tunned end tugevama ja tervemana. Kui sul on viiruse 

sümptomid, siis need kaovad (tule sildiga mängujuhi juurde) 


