OB KORONAVIRUSU
ZAVARUJMO ZAPOSLENE – UPOŠTEVAJMO
ENAKOST IN SOLIDARNOST
V sindikatu VIR z vso resnostjo spremljamo dogajanja zaradi izbruha novega koronavirusa.
Zavedamo se, da je v takšnih trenutkih potrebna solidarnost in skrajna previdnost, da
preprečimo nadaljnje širjenje. Glede na priporočila NIJZ smo pričakovali, da bo MIZŠ v
najkrajšem času zavarovalo zdravje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem sistemu ter hkrati
upoštevalo predpisane delavske standarde. Nismo pa pričakovali usmeritev, ki gredo v škodo
delavstva, njihovega zdravja in pravic! Aktualna okrožnica “Organizacija dela v primeru
začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih
zavodih - usmeritve” z dne 12. 3., ne rešuje razmer. Zato vas pozivamo k takojšnji pripravi
nove okrožnice, ki bo dala usmeritve, skladne s priporočili NIJZ, ki pravi, da zmanjšajmo
druženja in javno življenje le na nujne primere.
Delavcem, katerih prisotnost na delovnem mestu ni nujno potrebna zaradi varovanja življenja,
zdravja ali premoženja, zato omogočite 5 dni dodatne plačane odsotnosti zaradi
elementarne nesreče in dogovorite za delo na domu, kjer to ni možno, pa čakanje na
delo. To so delavcem in celotni družbi najbolj koristni ukrepi. Ob tem bi bilo prav zagotoviti
polno nadomestilo ali najmanj 80 % nadomestilo plače. Hkrati prenehajte dajati navodila za
nezakonite prakse - kot je odrejanje prisilnega dopusta. Od MIZŠ pričakujemo odgovorno
postopanje v korist vseh javnih uslužbencev, njihovega zdravja, osnovnih delavskih pravic ter
tudi v korist vseh uporabnikov in uporabnic, ki si varstva svojih otrok drugače ne morejo urediti.
Namen zaprtja šol in vrtcev je zmanjšati stik med ljudmi in upočasnitev širjenje virusa. Celotno
Vlado RS zato tudi pozivamo, da se vsem zaposlenim, tako v javnem kot v zasebnem sektorju,
redno zaposlenim kot tistim, ki delajo za določen čas ali kot samostojni podjetniki, omogoči
čakanje na delo ali delo doma, ter se po načelih enakopravnosti, solidarnosti,
nediskriminatornosti vsem zagotovi enako nadomestilo.
V izrednih razmerah, v stanjih, ko je treba stopiti skupaj, si pomagati, ni čas za iskanje lukenj
v zakonu ali minimalnih prihrankov v škodo delavstva, saj smo vsi, delavci, starši, skrbniki,
otroci, starejši po najboljših močeh dolžni ohranjati zdravje celotne družbe in vsakega
posameznika ter zagotoviti opravljanje za življenje najbolj nujnih nalog.
Sindikat VIR bo podrobno spremljal zakonitost odločitev delodajalcev in se na morebitne
nezakonitosti tudi odzval.
Naj bo, še posebej zdaj, prioriteta zaščita življenj in pravic ljudi (delavcev), ne pa
dobičkov! V kolikor delodajalci ne bodo zaščitili življenj in varnosti ljudi, bomo zoper
njih sprožili kazenske postopke.
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