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ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ
Συνάδελφοι, ςυναδζλφιςςεσ,
Η πανδθμία από τον νζο κορωνοϊό (Covid-19) βρίςκεται πλζον ςε πλιρθ εξζλιξθ παγκοςμίωσ. Η πανδθμία
αυτι , μζςα ςε όλα τα άλλα, αρχίηει να επθρεάηει ςθμαντικά και τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ όλων των
εργαηομζνων, τθν υγειά και τθν αςφάλειά τουσ, ειδικά ςε όςουσ ακόμα βρίςκονται ςτθ δουλειά τουσ.
Είναι προφανζσ και αυτονόθτο ότι ωσ εργαηόμενοι οφείλουμε να τθροφμε όλα τα αναγκαία μζτρα που
αποςκοποφν ςτθν υγεία και τθν αςφάλεια τθ δικι μασ και κατ’ επζκταςθ των οικογενειϊν μασ, τθσ
κοινωνίασ ςυνολικά. Όμωσ αυτό δεν μπορεί να κρφβει τισ ευκφνεσ που ζχει πρϊτα και κφρια θ διοίκθςθ
τθσ εταιρείασ απζναντι ςτθν υλοποίθςθ των μζτρων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των ςυνάδελφων.
Η ςυνεχισ επίκλθςθ από πλευράσ τθσ εταιρείασ και τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν ατομικι ευκφνθ επιχειρεί να
ςυγκαλφψει τισ τραγικζσ υλικζσ ελλείψεισ που υπάρχουν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ πανδθμίασ.
Αυτι τθν περίοδο εμφανίηονται ςτο χϊρο εργαςίασ μασ ςυνάδελφοι με διάφορα ςυμπτϊματα ίωςθσ και
δεδομζνθσ τθσ όλθσ κατάςταςθσ είναι εφλογο να επικρατεί αναςφάλεια και αβεβαιότθτα, πόςο μάλλον
όταν όλοι μασ ερχόμαςτε αντικειμενικά ςε επαφι κακθμερινά. Στα ενδεχόμενα αυτά «κροφςματα» θ
εταιρεία τελικά δεν παίρνει μζτρα για τθν υγειά μασ και κάνει το αντίκετο, κόντρα ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ.
Αντί να παίρνονται μζτρα ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου και του φόρτου εργαςίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
χρονικι ςτιγμι, βλζπουμε ότι τα ςενάρια διαχείριςθσ που ζχουν προτακεί είναι να παίρνονται μζτρα
αντιμετϊπιςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εντατικοποίθςθσ. Πρόκειται για μζτρα ενάντια ςτα εργατικά
δικαιϊματα και ενιςχφονται και από τθν κυβζρνθςθ. Ζχει εντατικοποιθκεί θ εργαςία κακϊσ ζχουν
πολλαπλαςιαςτεί τα δωδεκάωρα λόγω αδειϊν ειδικοφ ςκοποφ, για ςυνάδελφουσ που είναι ςε καραντίνα,
με ταυτόχρονθ μείωςθ του προςωπικοφ ςε ςυντιρθςθ και γραφεία, ενϊ παράλλθλα θ παραγωγικι
διαδικαςία παραμζνει ςτουσ ίδιουσ ρυκμοφσ όπωσ και πριν, αντί να υπάρχει πρόβλεψθ μείωςισ τθσ. Το
γεγονόσ αυτό, πζρα από το ότι αναδεικνφει τισ ελλείψεισ προςωπικοφ ςτισ μονάδεσ, βάηει ςε κίνδυνο τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων και των εγκαταςτάςεων. Τελικά «δεν βάηουμε όλοι το ίδιο πλάτθ» όπωσ
ζντεχνα προςπακοφν να μασ πείςουν. Οι εργαηόμενοι ριςκάρουν και δουλεφουν ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ
αρκεί να μθ κιχτοφν θ παραγωγι και τα κζρδθ τουσ.
Είναι τα αποτελζςματα τθσ γραμμισ που εφάρμοςε τα τελευταία χρονιά θ διοίκθςθ τθσ εταιρείασ με
περικοπζσ κζςεων ςτα οργανογράμματα, που ςε αυτιν τθ δφςκολθ ςυγκυρία δείχνει πωσ ςτο κυνιγι όλο
και μεγαλφτερου κζρδουσ, δεν υπολογίηει τθν αςφάλεια και τθν ηωι των εργαηομζνων. Το πρϊτο και
αναγκαίο μζτρο είναι νζεσ προςλιψεισ. Είναι απαραίτθτο να κατανοθκεί από όλουσ τουσ εργαηομζνουσ
πωσ πρζπει να καλυφκοφν όλα τα κενά με επιπλζον κόςμο. Είναι απαράδεκτο να λειτουργοφν οι μονάδεσ

μόνιμα με αρικμό ςυναδζλφων που αποτελεί το προςωπικό αςφαλείασ. Ειδικά τϊρα που βριςκόμαςτε
ςτθ διαδικαςία υπογραφισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ πρζπει να γίνει ςτόχοσ πάλθσ.
Η πανδθμία και τα μετρά προςταςίασ πρζπει να αφοροφν όλουσ τουσ εργαηομζνουσ χωρίσ εξαιρζςεισ,
μόνιμουσ και εργολαβικοφσ. Σε κάκε ςπίτι υπάρχουν θλικιωμζνοι, άτομα που ανικουν ςτισ ευπακείσ
ομάδεσ, παιδιά που χρειάηονται επιτιρθςθ. Η εντατικοποίθςθ οξφνει τα προβλιματα και πολλοί
ςυνάδελφοι αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ με τισ οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ τουσ.
Απαιτοφμε:
•Άμεςα προςλιψεισ.
•Να τθρθκοφν για όλουσ τουσ εργαηομζνουσ τα μζτρα που προβλζπει ο ΕΟΔΥ, θ εργατικι νομοκεςία
κακϊσ και θ Πράξθ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου τθσ 25-2-2020 «Κατεπείγοντα μζτρα αποφυγισ και
περιοριςμοφ τθσ διάδοςθσ κορωνοϊοφ» (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020), ςτθν οποία αναφζρεται το γενικότερο
πλαίςιο των μζτρων που τίκενται ι κα τεκοφν ςε εφαρμογι για τθν αποφυγι τθσ διάδοςθσ τθσ νόςου.
 Επιςτθμονικι ομάδα γιατροφ εργαςίασ εταιρείασ ςωματείου και καταγραφι όλων των περιςτατικϊν
που υπάρχουν ςτισ εγκαταςτάςεισ
•Να ςταματιςουν οι αυκαίρετεσ και μονομερείσ αλλαγζσ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ και να βγει
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα που κα εξαςφαλίηει τθν ομαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων και τθν
αςφάλεια των εργαηομζνων. Η καταπόνθςθ των εργαηομζνων από τα δωδεκάωρα αποτελεί ςφμμαχο
ςτθν εξάπλωςθ του ιοφ κακϊσ θ εντατικοποίθςθ εξαςκενεί τον οργανιςμό.
•Με ευκφνθ τθσ εταιρείασ να υπάρχει επαρκισ προμικεια προϊόντων για απολφμανςθ με πιςτοποίθςι,
να παρζχει μάςκεσ και γάντια ςτθν εργαςία.
•Να ιςχφςουν τα μετρά καραντίνασ ςε όςουσ ζχουν ζρκει ςε επαφι με επιβεβαιωμζνο κροφςμα ςε όλεσ
τισ εγκαταςτάςεισ.
•Να μθν γίνει καμία απόλυςθ ςε ςυναδζλφουσ που εργάηονται ςτουσ εργολάβουσ τθν περίοδο αυτι.
•Καλοφμε το ςωματείο να πάρει εδϊ και τϊρα κζςθ.

Συνάδελφοι,
Όςοι τα προθγοφμενα χρόνια υπεραςπίηονταν τθν ιδιωτικι πρωτοβουλία ςτθν υγεία και τα νοςοκομεία
και κεωροφςαν αναχρονιςτικά τα αιτιματα για προςλιψεισ, εξοπλιςμό και ενίςχυςθ του δθμόςιου
ςυςτιματοσ υγείασ, καλοφν υποκριτικά τουσ εργαηομζνουσ να μείνουν ςπίτι και να χειροκροτιςουν ςτα
μπαλκόνια. Η μεγαλφτερθ πράξθ αλλθλεγγφθσ για τουσ μαχόμενουσ γιατροφσ και νοςθλευτζσ που δίνουν
τθ μάχθ κακθμερινά είναι το εργατικό κίνθμα και ςτο ςφνολο του ο ελλθνικόσ λαόσ να παλζψει για
δθμόςιο ςφγχρονο και δωρεάν ςφςτθμα υγείασ για όλο το λαό.
Να αφιςει τα ανζξοδα λόγια θ κυβζρνθςθ και να προχωριςει εδϊ και τϊρα ςε προςλιψεισ, άνοιγμα των
κλειςτϊν κλινϊν ΜΕΘ καλφπτοντασ τα κενά και τισ ελλείψεισ προςωπικοφ που αποτελοφν βόμβα για τθν
υγεία του λαοφ, ιδιαίτερα ςε καταςτάςεισ εκτάκτου ανάγκθσ.
Και τα καλυμμζνα ςτόματα ζχουν φωνι
Να τθν δυναμώςουμε για μζτρα προςταςίασ τθσ υγείασ και των εργαηομζνων.

