Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΥΠΠΟΑ
Η παράταξη που στηρίζει το ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Να γίνουν άμεσα ΤΕΣΤ σε όλους τους εργαζόμενους
Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό εργαζόμενης στην καθαριότητα του αρχαιολογικού
χώρου της Αρχαίας Αγοράς (Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή Αγορά & Βιβλιοθήκη Αδριανού) η οποία
βρέθηκε θετική σε έλεγχο για τον Κορωνοϊό (COVID-19), αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η
έλλειψη επαρκών μέτρων για την προστασία των εργαζομένων και ο εμπαιγμός της εργοδοσίας
εις βάρος της υγείας μας.
Το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) έσπευσε με δελτίο τύπου τη Δευτέρα 10/08 να
ανακοινώσει το κλείσιμο του Μουσείου της Στοάς του Αττάλου για 14 ημέρες, τη συνέχιση της
λειτουργίας των ανοιχτών χώρων, την άμεση απολύμανση όλων των χώρων (Μουσείο, τουαλέτες,
φυλάκια, γραφεία κλπ.) και τον προγραμματισμό του ότι την Τετάρτη 12/8 «το σύνολο των
εργαζομένων στους ανωτέρω χώρους θα υποβληθεί σε ελέγχους από τους ειδικούς του ΕΟΔΥ, οι
οποίοι θα δώσουν και τις αναγκαίες οδηγίες για τα περαιτέρω».
Το δελτίο τύπου όμως διαφέρει πολύ από την πραγματικότητα που ακολούθησε.
- Η πρώτη αντίδραση του ΕΟΔΥ στην αγωνία των εργαζομένων ήταν ότι δε θα γίνουν τεστ με το
πρόσχημα ότι «τα άτομα είναι πολλά» και ότι «εργάζονται σε ανοιχτό χώρο», αδιαφορώντας για
το γεγονός ότι χρησιμοποιούν καθημερινά κοινόχρηστους χώρους, κάποιοι εργάζονται σε
κλειστούς χώρους και έρχονται καθημερινά σε επαφή με πλήθος επισκεπτών.
- Στη συνέχεια, ο ΕΟΔΥ σύστησε σε όσους εργαζόμενους ήρθαν σε επαφή με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα επί 15 λεπτά, να μείνουν σε εθελούσια καραντίνα.
- Έπειτα από πίεση των εργαζομένων, οι αρμόδιοι αναγκάστηκαν να ανακοινώσουν ότι θα
πραγματοποιηθεί έλεγχος από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αλλά μόνο για το προσωπικό καθαριότητας και
εν συνεχεία, δέχτηκαν να κάνουν δειγματοληπτικά τεστ και σε κάποιους μόνο από τους
αρχαιοφύλακες.
Στο νέο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΥΠΠΟΑ την Τετάρτη 12/08, «το σύνολο των
εργαζομένων» μετατράπηκε σε «δείγματα από 36 υπαλλήλους».
Σε μια περίοδο έξαρσης των κρουσμάτων Κορωνοϊού, εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη
γραμμή όπως αρχαιοφύλακες και καθαριστές, που βρίσκονται καθημερινά εκτεθειμένοι
υποδεχόμενοι επισκέπτες από όλο τον κόσμο, θα έπρεπε ούτως ή άλλως να υποβάλλονται σε
προληπτικά τεστ.

Η Κυβέρνηση αδιαφορεί για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και επιλέγει να
προστατέψει τη φήμη και τα κέρδη της βιομηχανίας του τουρισμού. Ακόμη και η διαπίστωση
του πρώτου κρούσματος εναποτέθηκε στην «ατομική πρωτοβουλία» της καθαρίστριας για να
κάνει το τεστ, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μάθαινε κανείς τίποτα.
Είναι ανεπίτρεπτο να παραμένουν άφωνες οι πλειοψηφίες του Πανελλήνιου Σωματείου Έκτακτου
Προσωπικού ΥΠΠΟ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο
Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ). Να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να διεκδικήσουν από την
Κυβέρνηση κάθε αναγκαίο μέτρο.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση και το ΥΠΠΟΑ να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες ώστε:
•

Να γίνει άμεσα εργαστηριακός έλεγχος σε ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους των συγκεκριμένων
αρχαιολογικών χώρων.

•

Να πραγματοποιούνται μαζικά επαναλαμβανόμενα ΤΕΣΤ στο σύνολο των εργαζομένων για
να προληφθεί η μετάδοση από ασυμπτωματικούς νοσούντες.

•

Να εξασφαλιστεί η επάρκεια των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας για όλους τους
εργαζόμενους.

•

Να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκομεία
και το ΥΠΠΟΑ.

•

Να αυξηθούν οι κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

•

Να προβλεφθεί «ειδική άδεια» και να χορηγείται σε εργαζομένους που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες.
Αθήνα, 12/08/2020

