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Výborom základných organizácií
Integrovaného odborového zväzu
Milé kolegyne, milí kolegovia,
súčasná situácia v dôsledku vírusu COVID-19 je pre nás náročná, kedy si mnohí z našich
členov nemôžu dovoliť dodržať odporúčanú izoláciu v domácom prostredí. Je pochopiteľné, že nikto
nechce pracovať v rizikovom prostredí a bez ochranných prostriedkov. Zamestnávatelia to pochopili
a prijali preventívne opatrenia, prípadne umožnili svojim zamestnancom inú formu výkonu práce.
Zdravie a ochrana zamestnancov a našich členov sú pre nás dôležité, ako aj to, aby sme túto
mimoriadnu situáciu spolu zvládli. U zamestnávateľov naši členovia orgánov základných organizácií
Integrovaného odborového zväzu (ďalej len „ZO IOZ“) konajú a spolupracujú so zamestnávateľom
priamo na pracovisku, najmä v oblasti zabezpečenia hygieny, navrhujú opatrenia na ochranu
zamestnancov, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.
Milé kolegyne, milí kolegovia,
v záujme ochrany zdravia zamestnancov, našich členov, sa obraciame na Vás s prosbou
o poskytnutie krátkej informácie, aké opatrenia prijal a vykonal Váš zamestnávateľ, či sú zamestnanci
oboznámení s prijatými opatreniami, či sú im poskytnuté základné ochranné pracovné prostriedky,
dezinfekčné a hygienické prostriedky na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov proti vírusu
COVID-19. K prijímaným opatreniam sa radia aj práca z domu, prerušenie práce u zamestnávateľa
a s tým súvisiaca dohoda so základnou organizáciou o podmienkach, najmä náhrada mzdy (OZ Vám
doručil informácie k postupu základnej organizácie prostredníctvom e-správ IOZ č. 5 a taktiež sú
zverejnené na web IOZ). Vašu odpoveď na našu prosbu pošlite na emailovú adresu odborového zväzu:
ioz@ioz.sk
Sme v čase, v ktorom musíme konať spoločne v záujme ochrany všetkých, musíme byť
navzájom ústretoví, zamestnávateľ, zamestnanci, avšak preto rozhodnutia nemôžu byť na úkor toho
druhého. Našim základným cieľom je ochrana zdravia, príjmu a pracovného miesta zamestnanca.
Odborový zväz chce byť pri riešení týchto otázok nápomocný. Preto Vám odporúčame,
pred prijatím rozhodnutia a v prípade potreby konzultácie, resp. poradenia sa, obrátiť sa na
nás elektronicky alebo telefonicky. Dôraz je nutné klásť najmä tam, kde je potrebná
participácia odborov, zástupcov zamestnancov pri prijímaní opatrení zo strany zamestnávateľa.
Ďakujeme za spoluprácu. Želáme Vám a prostredníctvom Vás aj našim členom najmä veľa
zdravia, čo najmenej negatívnych dopadov na chod zamestnávateľov a tým aj zamestnancov.
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