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Συνάδελφοι
Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου είχαμε συνάντηση με την διοίκηση της εταιρείας στην οποία αναφερθήκαμε και στο
θέμα των δύο κρουσμάτων στο τμήμα της επικόλλησης.
Η εταιρεία παραδέχτηκε ότι υπήρχε ολιγωρία στην διαχείριση του πρώτου κρούσματος. Αντίθετα την ίδια στιγμή,
έδειχνε ευαισθησία στο να τιμωρεί εργαζομένους που δεν φορούσαν μάσκα στα ΙΧ τους.
Για τον Ιατρό εργασίας τα δύο κρούσματα δεν είχανε σχέση μεταξύ τους.
Έχουμε ζητήσει από τον Ιατρό Εργασίας και γραπτή επιστολή ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τις ενέργειες
του όσο αφορά την αντιμετώπιση των κρουσμάτων.
Οι προτάσεις μας που έγιναν προς την εταιρεία είναι:
▪
▪

▪
▪

▪

Εφόσον υπάρχει η συναίνεση των συναδέλφων, να γίνεται άμεσα μοριακό τεστ σε όποιον συνάδελφο, δεν
αισθάνεται καλά πάνω από ένα εικοσιτετράωρο, ακόμη και εάν τα συμπτώματα του δεν το δικαιολογούν.
Στη περίπτωση «πρώτου» κρούσματος να ενημερώνονται άμεσα οι εργαζόμενοι του τμήματος και να κλείνει
το τμήμα για όσο χρόνο χρειάζεται να γίνει απολύμανση σαν επιπλέον μέτρο ανεξαρτήτως των οδηγιών του
Ιατρού Εργασίας και του ΕΟΔΥ.
Να επεκταθούν τα αποδυτήρια των Καλλυντικών και του SPA που σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία έχουν
χωρητικότητα ενός ατόμου σε δύναμη βάρδιας τουλάχιστον 30 ατόμων.
Να επεκταθούν οι χώροι διαλειμμάτων οι οποίοι ήταν ήδη μικροί πριν από την οριοθέτηση που έκανε
πρόσφατα η εταιρεία για να τηρούνται οι αποστάσεις, ώστε οι συνάδελφοι να ξεκουράζονται πραγματικά
στο διάλειμμα τους.
Να διαχωριστούν τα δύο εργοστάσια του Αυλώνα και τα τμήματα των Καλλυντικών – SPA με τα τμήματα της
Διανομής – Επικόλλησης στην μεταφορά του προσωπικού.

Συνάδελφοι
Είναι πολύ σημαντικό εάν δεν αισθανόμαστε καλά να ειδοποιούμε την εταιρεία και να μην ερχόμαστε στην δουλειά.
Είναι οδηγία της εταιρείας. Πάντα υπάρχει η πιθανότητα να αρρωστήσεις ακόμη και αν προφυλάσσεσαι καλά. Δεν
θα πρέπει να αισθανόμαστε άσχημα για αυτό. Ούτε να στοχοποιούμε όσους αρρωσταίνουνε και να αφήνουμε τον
φόβο να μας στερεί τον πολιτισμό και την ανθρωπιά μας.
Δυστυχώς με την επέκταση που έχει πάρει η πανδημία πανελλαδικά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε και άλλα
κρούσματα. Όλοι μας θα πρέπει να προσέχουμε τηρώντας ακόμη πιο προσεκτικά και σχολαστικά τα μέτρα
προφύλαξης και υγιεινής, που συστήνει η εταιρεία αλλά και το κράτος ώστε όχι μόνο να περιορίσουμε σημαντικά
τις πιθανότητες να μην νοσήσουμε οι ίδιοι αλλά και να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας και τους δικούς
μας ανθρώπους. Οι παραλείψεις ή και τα λάθη των οδηγιών που δίνονται δεν θα πρέπει να αποτελούν άλλοθι για
εμάς ώστε να μην προσέχουμε.
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