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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
Αθήνα,6-3-2020

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
     Αρ.Πρωτ:3784                        

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

        

ΠΡΟΣ:

  

Διοικητή ΕΦΚΑ     κο Χρήστο Χάλαρη

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ   κο Βασ.Πλαγιανάκο
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Διοικητή ΟΠΕΚΑ   κα Ξένια Παπασταύρου

Διοικητή ΟΑΕΔ     κο Σπύρο Πρωτοψάλτη

  
    

ΚΟΙΝ:

  

ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-μέλη μας

  
      

Θέμα: «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων και συναλλασσομένων στους
Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής»

  

Κυρία και Κύριοι,

  

Με δεδομένα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κοροναϊού με την επιστημονική
ονομασία SARS-CoV-2 στη χώρα μας, τον κίνδυνο έξαρσης της επιδημίας, την
υποδιάγνωση του ιού και τη διάχυτη ανησυχία μεταξύ των συναδέλφων μας, θεωρούμε ότι
είναι επιβεβλημένο να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους
χώρους εργασίας τόσο για τους εργαζόμενους στους Οργανισμούς Κοινωνικής Πολιτικής
όσο και για τους συναλλασσόμενους πολίτες προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω
μετάδοση του ιού.

  

Συγκεκριμένα:

    
    -  Άμεση κάλυψη όλων των υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, με
επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών έως και προσλήψεις κατά παρέκκλιση όλων των
κείμενων διατάξεων.   
    -  Προμήθεια και διανομή υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά, απολυμαντικά κ.ά.) σε όλες
τις δομές.   
    -  Εντατικοποίηση της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους
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εργασίας και υγιεινής σε όλους τους φορείς.   
    -  Αναλόγως των εξελίξεων, αναστολή της διά ζώσης εξυπηρέτησης των
συναλλασσόμενων πολιτών.   
    -  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.
 

  

Δεν είναι πρόθεσή μας να σπείρουμε επιδημία πανικού, που κατά κανόνα είναι χειρότερη
από την πραγματική επιδημία, ωστόσο επειδή επιστημονικά προβλέπεται αύξηση των
κρουσμάτων λόγω της δυναμικής και της ευκολίας μετάδοσης του ιού, πέραν των κινήσεων
προφύλαξης στις οποίες συνειδητοποιημένα θα προβούμε μεμονωμένα ως οφείλουμε, κρίνο
υμε ως απαραίτητο από την πλευρά σας να προβείτε άμεσα σε όλες τις επιστημονικά
ενδεδειγμένες -συνεχώς επικαιροποιούμενες- ενέργειες.

  

Για το ΔΣ

  

        

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου

 3 / 4



ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΟΓΩ CORONOVIRUS
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 00:00
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