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Београд, 06.05.2020.
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ И ЧЛАНОВЕ НАШЕГ СИНДИКАТА
Поштовани,
Поред јасног става нашег синдиката да је прерано почети са радом Кризни штаб Владе
Републике Србије је донео одлуку, да предшколске установе у Србији крену, са радом
11.05.2020. Свој став смо изнели у допису министру просвете Младену Шарчевићу
23.04.2020., обавестили јавност преко медија, добили подршку свих струковних удружења и
Удружења педијатара Србије.
Послали смо јасну слику да запослени у предшколским установама су вредни и одговорни
( у време ванредног стања пружају подршку деци и породици на даљину постујући
инструкције МПНТР, ангажовани при Кризним штабовима у својим локалним самоуправама
техничко особље, возачи, комплетене кухиње, сарадници за превентивно здраствену заштиту,
медицинске сестре васпитачи, заједно са својим народом подносе терет епидемије вирусом
ковид 19…). Јавности смо предочили важност васпино образовног рада за децу предшколског
узраста кроз демант изјава члана кризног штаба доктора Тиодоровића који је истим нанео
увреду комплетном васпитном особљу (васпитачима и медицинским сестрама васпитачима).
Дописом министру смо предочили да за безбедан почетак рада предшколских установа су
потребне јасне мере и инструкције. У организацији што безбеднијег почетка рада за
запослене и децу, синдикат је уложио максималне напоре ( сви председници наших
синдикалних организација у Србији) ,свестан да је и дање у току ванредно стање.
Заједно са својим члановима , а касније и читавом струком успели смо да се изборимо за
учешће у сатављању мера саветима из наше стуке и праксе. Тако што смо пажљиво
ослушкивали сваки глас запосленог, свих структура , недоумице, страхове..нарочито о
непримењљивости првобитних мера које је прописао Завод за јавно здравље.
Брига за децу са којом радимо и њихове породице као и за своје ближње и себе је био
покретач да министарству укажемо да се мере које прописују односе на наше запослене и да
морају бити животне, спроводњиве и безбедне подједнако за децу и запослене. Захваљујући
сугестијама
председника синдиката (глас запослених из предшколских установа),
размишљало се о сваком сегменту: дечјем развоју, практичним ситуацијама, узрасним
карактеростикама, заштитној опреми, психолошком моменту деце и запослених..
Министарство и Влада су имали слуха и у уважили већину наших захтева и првобитне мере
претворили у унструкције које су спроводљивије у датој епидемиолошкој ситуацији.

Жао нам је што нису уважене још неке мере за које смо првобитно имали сагласност на
Радној групи , а тичу се што дужe заштити запослених који спадају у ризичне категорије
(након укидања ванредног сатања) то су старији од 60 година,самохрани родитељи са децом
хроничним болесницима и родитељи са децом до 12 година, који радом у условима
епидемиолошке ситуације могу бити здраствено угрожени.
За категорију заштићених запослених хроничних болесника није јасно дефинисано која
хроночна обељења предстаљају додатан ризик и случају заразе ковидок 19 и шта је потребно
за документовање истих. На ову чињеницу смо указали министарству јер су директори и
председници синдиката стављени у тешку ситуацију да имају одговорност и доносе одлуку за
нешто што је нејасно дефинисано.
Надамо се да ће директори као организатори посла у овако комплексним еподемиолошким
условима у борби са непознатим вирусом, која још увек траје, имати разумевања и
максимално док год је то могуће, а да не ометајуе рад установе, заштитити што већи број
запосених у сладу са тачком 1. VI поглавља инструкција (додатне превентивне мере).
На последњем састанку присутним смо изнели све проблеме на које сте нам указали:
-тестирање свих запослених
-проблем организације превоза у недељи припреме установа за почетек рада као и одлазак на
организоване санитарне прегледе
-недовољно средстава за заштиту на раду у неким установама
-неке локалне самоураве немају новца за дезинфекцију објеката..
-Колективни уговор истиче 13.05.2020. и што пре треба завршити започете преговоре око
измене и допуна и складу са захтевом синдиката
Од министарства смо добили уверавање да:
- ће се брзо организовати састанак везан за Колективни уговор,
- запослени неће сносити санкције уколико због неорганизованог превоза нису урадили
санитарне прегледе, а да ће им чим се организује превоз бити омогућео да исти обаве у
најближем Заводу за јавно здравње
- тестирње на ковид 19 свих запослених не сме бити јер није донешена таква одлука, начин је
јасно дефинисан у инструкцијама у III поглавњу тачка 2.
- купљено 888 безконтакнтих топломере који за објекте који су министарству најавили
почетак рада 11.05.2020. и који ће бити дистрибуирани на време
-организовано пет регионалних центара за опрему за заштиту и хигијену: Беогард, Нови Сад
Крагујевац, Краљево и Ниш из којих ће се даље дистрибуирати ка предшколским установама.
Овим не престаје наше ангажовање у циљу заштите вашег здравља и безбедног радног
окружења.Увек можете рачунати на подршку као нашу тако и правне службе.
Срадачно

Председница, Босиљка Јовановић,ср.

