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ΥΠΟΨΙΝ: Κέντρου επιχειρήσεων
ΘΕΜΑ: Εγκληματικές παραλείψεις της Διοίκησης της ΟΣΥ στην διαχείριση της επιδημίας και μη τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Από την αρχή της επιδημίας πράττοντας το συνδικαλιστικό μας καθήκον και με βάση τόσο τις προτάσεις και τις
εκτιμήσεις της επιστημονικής ιατρικής κοινότητας όσο και της δικής μας εμπειρίας , καταθέσαμε μια σειρά
προτάσεων προς την διοίκηση του Συνδικάτου αλλά και της εργοδοσίας , προτάσεις που είχαν και έ χουν να κάνουν
με την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και του επιβατικού κοινού.
Ζητήσαμε μεταξύ άλλων τα εξής:
Μαζικά τακτικά επαναλαμβανόμενα τέστ σε εβδομαδιαία βάση σε όλο το προσωπικό.
Καθημερινή απολύμανση των οχημάτων και όλων των εγκαταστάσεων πριν την ανάληψη εργασίας σε 24ωρη βάση.
Πύκνωση των δρομολογίων για να μην υπάρχει συνωστισμός.
Πλήρη απομόνωση της καμπίνας του οδηγού.
Εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων
Λεπτομερή ιχνηλάτηση των επαφών θετικών κρουσμάτων
Ενημέρωση των εργαζομένων
Μέσα προστασίας
Εμβολιασμοί
Με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι στις αστικές μεταφορές ανήκουν στις κύριες ομάδες κινδύνου λόγω επαγγέλματος
αλλά και πραγματικών συνθηκών όπως ο μεγάλος συνωστισμός και με βάση τις επιστημονικές εκθέσεις ότι είναι
από τις κυριότερες εστίες μετάδοσης , περιμέναμε από το υπουργείο Μεταφορών αλλά και από την διοίκηση της
ΟΣΥ να εισακούσει τις προτάσεις μας . Αντ αυτού όμως διαπιστώσαμε πως όχι μόνο δεν πάρθηκε κανένα
ουσιαστικό μέτρο αλλά δεν γίνετε εφαρμογή ακόμα κι αυτών των προβληματικών και ελλιπών υγειονομικών
πρωτοκόλλων με αποτέλεσμα να έχουμε έξαρση κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους.
Διαπιστώνουμε επίσης:
Την πλήρη απόκρυψη από την Διοίκηση των κρουσμάτων.
Την πρόχειρη ιχνηλάτηση.
Τον αποκλεισμό της ιατρικής υπηρεσίας από την διαχείριση ενός καθαρά υγειονομικού θέματος για το οποίο είναι
καθ ύλην αρμόδια.
Η αρμοδιότητα διαχείρισης έχει ανατεθεί μετά τον αποκλεισμό τριών αξιόλογων γιατρών εργασίας σε
εργαζόμενους που οι σπουδές τους δεν έχουν καμία σχέση και συνάφεια με το υγειονομικό και την ιατρική.

Την μη διενέργεια προληπτικών τεστ σε εβδομαδιαία βάση ώστε να αποφευχθεί η διασπορά.
Το αναμφισβήτητο γεγονός , ότι εργαζόμενοι που ήρθαν σε επαφή με θετικό κρούσμα και διαγνώστηκαν αρνητικοί
, αντί να τεθούν σε 14μερο περιορισμό με βάση τα πρωτόκολλα ,η διοίκηση συνέχισε να τους απασχολεί με
αποτέλεσμα να νοσήσουν .
Το επίσης αναμφισβήτητο γεγονός , ότι σε εργαζόμενο με πυρετό του ζητήθηκε από τον προϊστάμενο του να
προσέλθει κανονικά στην εργασία του , κάτι που αποφεύχθηκε κατόπιν παρέμβασης της επιτροπής.
Καμία ένταξη σαν εργασιακή ομάδα υψηλού κινδύνου στο εμβολιαστικό πρόγραμμα.

Τελευταίο ιστορικό:
Για όλο το χρονικό διάστημα της επιδημίας η Διοίκηση δεν έχει εκδώσει την παραμικρή ενημέρωση για τον αριθμό
των κρουσμάτων και μέτρων πλην ενός δελτίου τύπου που βρίθει ανακριβειών και είναι ελλιπέστατο .
Στις 8 Μάρτη ενημερωθήκαμε από συναδέλφους για αυξημένη σειρά κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους της
ΟΣΥ.
Στις 9 Μάρτη και με πολλές δυσκολίες λόγω απόκρυψης από την ΟΣΥ της κατάστασης, έγινε διασταύρωση των
καταγγελιών και καταθέσαμε ανάλογο έγγραφο.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα είχαμε σειρά κρουσμάτων τόσο στα αμαξοστάσια όσο και στον χώρο της
τηλεματικής , άγνωστα σε επίσημο αριθμό. Στο τμήμα της τηλεματικής παρά το γεγονός ότι υπήρχαν συνεχόμενα
κρούσματα , συνέχισε να λειτουργεί κανονικά , με αποτέλεσμα την Παρασκευή 2 Απρίλη να εμφανιστούν νέα
κρούσματα και σε διεξαγωγή τεστ να βρεθεί πάλι μεγάλος αριθμός θετικών κρουσμάτων. Σημειωτέον ότι το ότι
λόγο τμήμα εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα Δευτέρα 5 Απρίλη κανονικά , με αποτέλεσμα να βρεθούν πάλι
μέχρι στιγμής άλλα εφτά (7) επιπλέον κρούσματα . Δηλαδή έχουμε μόνο από Παρασκευή απόγευμα 2 Απρίλη μέχρι
και Δευτέρα 5 Απρίλη τουλάχιστον 14 κρούσματα μόνο σε έναν χώρο με φόβο για μεγαλύτερο αριθμό. Ο λόγος
αυτής της έξαρσης είναι η εγκληματική συμπεριφορά της Διοίκησης να μην θέσει σε απομόνωση σύμφωνα με τις
οδηγίες τους αρνητικούς εργαζόμενους , αδιαφορώντας στο γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή με θετικούς στον ι ό
εργαζόμενους και συνέχισαν να εργάζονται κανονικά.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητούμε την άμεση παρέμβαση σας για την συμμόρφωση των υπευθύνων της
Διοίκησης και παύση της επικίνδυνης και εγκληματικής αδιαφορία τους. Έχουμε στην διάθεσή σας στοιχεία
εργαζομένων που εξαιτίας της εγκληματικής αμέλειας(;) νόσησαν.
Εργαζόμενος στην ΟΣΥ και μέλος του ΔΣ
Σταύρος Μανίκας του Δημοσθένη
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