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Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)
/Poziv Sindikata Glosa/
Spoštovani,
pozorno spremljamo dogajanje, povezano s koronavirusom. Poznamo sicer
Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega

tipa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 15/2020), s katero je minister za zdravje 7.
marca 2020 prepovedal zbiranje ljudi v prostorih, kjer se zbira več kot 500 ljudi,
dokler ne preneha nevarnost širjenja omenjene nalezljive bolezni. Ravno tako smo
seznanjeni s priporočilom, naj zaradi povečanega epidemiološkega tveganja
organizatorji razmislijo o smiselnosti prireditev tudi z manjšim številom ljudi.
Toda to ni dovolj. Od članov in drugih zaposlenih v javnih zavodih na
področju kulture prejemamo kopico vprašanj in prošenj po navodilih za ravnanje,
ker odgovorne osebe (z redkimi izjemami) ne znajo ali ne zmorejo sprejeti
učinkovitih ukrepov. Ob neustreznem odzivanju krožijo še raznorazne
nepreverjene informacije, čudaške razlage o 500 udeležencih, med katere določeni
štejejo zgolj obiskovalce, ustvarjalcev in drugih delavcev pa ne, pomanjkanje
znanja, panične reakcije in zahteve po prekinitvi dela zaradi velike zaskrbljenosti
in negotovosti, kar lahko – po nepotrebnem – povzroči občutno nepremoženjsko in
premoženjsko škodo.
Ker organiziranje delovnih procesov pri delodajalcih ni naša naloga niti
nismo medicinski strokovnjaki, zahtevamo pa, da mora sleherni delodajalec
zagotoviti zdravo, varno in spoštljivo delovno okolje, vas pozivamo k sprejemu
jasnih navodil vodstvom zavodov. Zlasti je to nujno v večjih ustanovah, kjer je
tveganje posebej resno zaradi velikega števila sodelujočih in obiskujočih, tam, kjer
se odvijajo predstave za otroke, ki so posebej ogrožena skupina (npr. lutkovni
gledališči v Ljubljani in Mariboru), ter povsod drugje, kjer je neposredna bližina
med prisotnimi manjša od priporočljive razdalje 1 metra.
Prosimo, da nam na glosa@sindikat-zsss.si kar najhitreje pošljete ustrezna
navodila. Zahvaljujemo se in vas lepo pozdravljamo.
V Ljubljani, 9. marca 2020.
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