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Je nacase dat stopku
chaotickym vládnIm naIzenIm

Au±dost!
Vládni naIzenI vyhIáená ëasto pozdö v nod, která navic
plati s okamitou platnosti, zdvihajl viny nevole a natva-
nosti v adách vech - odborü, zamëstnavatelü, zamöst-
nancci i obyëejn'ch lidi. Jihoëetl odborái (ale nejen oni)
se proto rozhodii, e u nebudou mlëet. A mail pro viádu
- I pro zamëstnavatele - par vzkazü.

”Váen pane pIedsedo vlády, sou-

stavné mediálnI zdürazñovánI nutnosti
pokraCovat ye vrobnIch provozech
v práci, aby se nezastavila ekonomi-
ka, evokuje v naich Clenech pIirov-
nánI k pracovnIm lágrüm, kde se musI
jen pracovat a spat. Kdyby to nebylo

p0 roCnim obdobI, kdy se lidé snaI dodr2ovat vládnI opateni,
bohueI bez potebného üCinku, zamèstnanci by to urCité akcep-
tovali. Dnes mezi naimi zaméstnanci nenI vidét svétlo na kon-
ci tunelu a jejich ochota participovat na daßIm zpHsnénI jejich
pracovnIch podmInek se blII nule. Zároveü ádáme, aby noenI
respirátorü v prümysIovch provozech vycházelo z konkrétnIch
podmInek firem, bylo pfIpadne doporueno, ale rozhodnë nebylo
naflzováno p1oné jako povinnost."

JAROSLAV SOUEK,
pedseda Odborového svazu KOVO

”Vyz'váme vechny zamèstnance a za-
méstnavatele, aby phstupovali k tes-

továnI ye firmách S CO nejvëti zodpo-
védnostI, nebof situace je velmi váná.
NenI pochyb, e jsme se zamèstnavateli
partneii a naIm spolenm zájmemjsou
zdravI a spokojenI zaméstnanci. Vlá-

da nám ale v tomto ohiedu neustál'm
a Casto nesmyslnm zpfisñovánIm opatienI situaci nijak neuleh-
ëuje. Právé naopak, opakované si zahrává s düvérou lidi, kdy
v projevech ádá o trpélivost napi. na tfi tdny, a ani by méla
nëjaké vsledky, tak za nece1 t'den ji tvrdI, e tato opateni
budou podstatne delI. To jen vyvolává napëtI ye spolenosti."

JAN JANOUEK,
zmocnènec krajského sdruenI OS KOVO kK

”Jihoeské sdruenI
Odborového svazu
KOVO vyzvá vech-

________

ny zamëstnavatele:
Vytvote co nejplIz-
nivéjI podminky pro

- své zaméstnance, které
tImto ochránIte od smrticIho viru. Jen zdrav
zaméstnanec müe vytváet zdravou ekonomi-
ku. Jsme si védomi, e vláda rozhodnutI nechala
na zaméstnavatelIch, nebot' home office je nedo-
Ieen' ’horky brambor' v zákoniku práce. Proto:
Düvéiujte svm zaméstnancCim! OplatI yam to
zpét svou düvérou ye vás."

PAVLINA JIRKOVA,
vedouci regionalnIho pracovité OS KOVO

I
”Lidé u vládê nedüvëiujI, opatenI
nezabIrajI, ve trvá u pies rok. Vláda
nemá razantni a üinn plan, ~ehazu-

je zodpovédnost na firmy a obyejné
lidi, vyhlauje opatenI chaoticky, bez
opory v patiiCné legislative, sama nejde
pfikladem, nenI pro lidi autontou - viz
pi.°ilnonI rozhodnutI o firemnIch jIdel-

nach, které dIky odborem vzala vláda ihned zpét. Odbory jsou
pipraveny vyjIt do ulic."

MAREK PROFANT,
piedseda ZO OS KOVO Groz Beckert

”Dobr den, pane ministk B1atn, jis-
te jsou vae kroky vedeny v dobrévIIe
o zdravI obanü R. Na druhé strané
i opatieni musI vest k ochrané zdravi.
Vage rozhodnutI, e ye firmach budou
muset mit zamëstnanci respiratory, neni
zfejmè vedeno znalostI véci. Vzdálenost
mezi pracujIcimi zaméstnanci je vdy

meni ne 2 metry. Zaméstnanec ye v'robnim závodè pracujicI
7,5 hodiny v nuceném tempu na vrobni lince s roukou na ob-

lieji zkolabuje. Jako lékaI byste mel védét, Co se stane, kdy
bude mit Clovék nedostatek okysliCené krve, jak budou reagovat

mozkové buñky pfl nedostatku kysilku. ádám vás jako zastupce
zaméstnancü, abyste nastavil pravidla ochrany tak, aby vae opat-

fenI neohroovala zdravi obanü, zamèstnancC CR."
STANISLAV JINDRA,

pedseda ZO OS KOVO RBCB


