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Poziv k sprejemu priporočil delodajalcem za sprejem ukrepa začasne ustavitve dela
Spoštovani.
V KSS podpiramo vse doslej sprejete ukrepe za zajezitev širjenja virusa COVID-19. Med našim
članstvom je prisotna pripravljenost in želja po sprejemu še strožjih ukrepov ne glede na
posledice. Zdravje in življenja ljudi so vredna več od izgube zaslužkov enega meseca.
Delavke in delavci so zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in svetu prestrašeni, strah jih
je, zase in za bližnje. Nesmiselno se jim zdi nadaljevati z delom, ki ni nujno za delovanje države
in ne predstavlja zagotavljanja življenjsko pomembnih ter nujnih storitev za državljanke in
državljane. Njihove družine so izolirane doma, medtem ko morajo sami dnevno na delo, tudi v
več sto in preko tisoč članske kolektive, kjer v večini primerov niso zagotovljeni osnovni pogoji
za varno in zdravo opravljanje dela, ker potrebnih zaščitnih sredstev ni, kot jih ni v državi.
V KSS se zavedamo posledic ustavitve dela, tudi delavke in delavci se jih zavedajo, posledice
so lahko usodne za mnoga podjetja, a vendarle se zavzemamo za ustavitev dela povsod, kjer
enomesečna ustavitev ne bo imela hujših posledic za prihodnost podjetij. Zavedamo se, da
je odločitev težka, saj lahko marsikje ustavitev proizvodnje povzroči tudi izgubo delovnih mest.
Mnoga podjetja so se za ta korak odločila sama, menimo pa, da bi delodajalci to odločitev s
posledicami sprejeli lažje na podlagi priporočil Vlade RS.
Podpiramo tudi uveljavljen ukrep prepovedi zbiranja nad pet ljudi in gibanja na javnih
površinah z nadzorom in kaznovanjem, vendar se nam ne zdi smiseln in ne bo dosegel želenih
učinkov vse dokler bodo delavke in delavci nadaljevali z delom, kjer to ni nujno.
Vlado in Krizni štab RS pozivamo k sprejemu priporočil delodajalcem za sprejem
ukrepa začasne ustavitve dela povsod, kjer njegovo opravljanje ni nujno za delovanje
države in ne predstavlja zagotavljanja življenjsko pomembnih in nujnih storitev za
državljanke in državljane ter ne bo imelo hujših posledic v prihodnosti.
V KSS menimo, da je pozvano v današnjih razmerah nujno sprejeti takoj.
S spoštovanjem,
Gvido Novak
predsednik
Posredovano elektronsko:
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− obveščanje članstva in medijev z objavo na spletu
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