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POĎAKOVANIE
Šírenie koronavírusu v posledných týždňoch ovplyvňuje životy ľudí na celom svete a všetci čelíme veľkým výzvam, ktoré je
možno splniť iba vtedy, ak budeme všetci spolupracovať a navzájom sa podporovať. Za súčasných okolností si viac ako
kedykoľvek predtým uvedomujeme, akých máme dôležitých a vzácnych ľudí v pôsobnosti Integrovaného
odborového zväzu, na ktorých sa môžeme aj v tejto ťažkej situácii spoľahnúť.
Predsedníctvo Integrovaného odborového zväzu vyjadruje našu úctu zamestnancom a zamestnávateľom, ktorí si nemôžu
dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí alebo vykonávať svoju prácu z domu. Dennodenne si plnia úlohy
priamo na pracovisku. Ďakuje všetkým zamestnancom nemocníc, dobrovoľníkom, medikom a zamestnancom lekární,
záchranárom, zamestnancom dopravy za ich prácu, ktorú v dnešných dňoch vykonávajú pre nás všetkých.

Predsedníctvo IOZ osobitne ďakuje zamestnancom a partnerom v pôsobnosti odborového zväzu:
Textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu, že v týchto náročných časoch, bezodkladne a bez akýchkoľvek
nariadení zmenili svoj výrobný program a reagovali na aktuálny nedostatok ochranných rúšok a rozhodli sa pre
ich výrobu a distribúciu.
Správ a údržieb ciest na všetkých úrovniach a diaľničnej spoločnosti, že sa naďalej starajú o bezproblémový
chod našej krajiny, našich ciest, sú nám plne k dispozícii, hliadkujú, zasahujú pri autonehodách a čistia miesta
nehôd aj napriek riziku nakazenia sa koronavírusom.
Mestskej hromadnej dopravy v troch najväčších krajských mestách, že naďalej doprava premáva podľa
platných cestovných poriadkov, za zabezpečenie vysoko účinnej dezinfekcie vozidiel s cieľom zachovania čo
najviac bezpečného priestoru verejných dopravných prostriedkov.
Civilného letectva, ktorí sú stále pripravení a vykonávajú úlohy mimoriadnej situácie v prospech nás všetkých.
Odpadového hospodárstva, že naďalej plnia svoje poslanie a zabezpečujú kvalitné a efektívne služby v oblasti
zberu, odvozu a likvidácie komunálneho a drobného stavebného odpadu, čím sa vystavujú veľkému riziku
nakazenia sa koronavírusom.
V stavebníctve, realizácii stavieb, výrobe stavebných materiálov, projektových službách, ktorí zabezpečujú
výkony na pracoviskách napriek dôsledku prijatých opatrení, keď čelia nedostatku materiálu, zamestnancov
pre karanténu alebo si zamestnanci čerpajú ošetrovné na člena rodiny.

Poďakovanie v neposlednom rade patrí aj zamestnancom a partnerom v sociálnych službách, dodávateľských
a prepravných spoločnostiach. Nie je možné vymenovať všetkých, ktorí sa podieľajú na aktuálnej situácii.
Uisťujeme vás, že aj v týchto neistých časoch ostáva bezpečnosť,
istota a zdravie našou najvyššou prioritou všetkých.
Vážime si Vašu prácu a veríme, že spolu to zvládneme.
Ďakujeme Vám!
Bratislava, 25. marca 2020
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