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ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ
Μπροστά στην ενδεχόμενη επιδημία από το «νέο κορονοϊό» εκφράζουμε την απαίτηση των
εργαζομένων για άμεση λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους δουλειάς (άμεση αγορά και διανομή στους εργαζόμενους
προληπτικού υλικού – αντισηπτικά μαντηλάκια, υγρά αντισηπτικά, σαπούνια και
χειροπετσέτες σε όλες τις τουαλέτες). Ταυτόχρονα, ζητάμε να χορηγηθούν όλα τα
απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα στους εργαζόμενους που δουλεύουν σε
πιο ανθυγιεινές ειδικότητες, αλλά και σε αυτούς που έρχονται σε επαφή καθημερινά με πλήθος
πολιτών κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους.
Σημειώνουμε ότι στα απαιτούμενα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία πρέπει να προστεθεί
και η εξασφάλιση πρόσθετων αδειών με πλήρεις αποδοχές και ασφάλιση σε όσους
εργαζόμενους αρρωσταίνουν, προκειμένου να αναρρώσουν και για πρόληψη της διασποράς,
καθώς κι όταν έχουν άρρωστο μέλος της οικογένειας (παιδί ή ηλικιωμένο) ή εάν είναι κλειστό το
σχολείο ή ο βρεφονηπιακός σταθμός.
Μαζί με άλλους μαζικούς φορείς διεκδικούμε:
- Χωρίς καθυστέρηση να γίνουν άμεσα μαζικές προσλήψεις γιατρών, να στελεχωθούν και να
λειτουργήσουν τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να εφοδιαστούν οι δημόσιες μονάδες υγείας με επαρκή
αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, κατάλληλων διαγνωστικών μέσων, αντιϊκών φαρμάκων.
- Να παρασχεθούν δωρεάν σε όλο τον πληθυσμό μάσκες ή οποιοσδήποτε άλλο απαραίτητο
υλικό, να μην επιτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.
- Δωρεάν και πλήρη ιατρικό έλεγχο όλων των μαθητών, μέσω κρατικών δομών και κινητών
μονάδων υγείας, με ευθύνη των υπουργών Παιδείας και Υγείας, ανεξάρτητα από τον φορέα
ασφάλισης του γονέα.
- Πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και προληπτικό
τους
ανασφάλιστους,
άνεργους
και
τις
οικογένειες
τους,
πρόσφυγες και μετανάστες .
Σας στέλνουμε για ενημέρωση την σχετική
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ).
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