MSZP Munkás, Foglalkoztatáspolitikai és Érdekvédelmi Tagozat
MSZP Elnöksége részére
A pandémia egyre súlyosabb társadalmi és szociális válságot idéz elő. Ezt a helyzetet minél
előbb fel kell számolni!
Természetesen maximálisan egyetértünk azokkal a javaslatokkal, amit az elnökség és a
parlamenti frakció tesz az emberekért, a munkavállalókért.
Egészségügyi statisztikák az utóbbi időben azt mutatják, amit sajnos az egészségügyben
dolgozók is megerősítenek, hogy egyre több középkorú és fiatal munkavállaló kerül súlyos
Covid fertőzéssel kórházba.
A második és a harmadik hullám nagyobb részben a 30-as és az 50-es éveikben járó
honfitársainkat sújtják. Ez nagy terhet ró a társadalomra és a családokra egyaránt.
Az a munkavállaló, aki megkapta a vírust, az bizony hosszú hetekre is kiesik a munkából, ami
a családjára nézve nehéz élethelyzetet hoz, hozhat magával.
A vészhelyzet minél hamarabb felszámolása, valamint a dolgozói átoltottsági arány növelése
érdekében, az MSZP Munkás, Foglalkoztatáspolitikai és Érdekvédelmi Tagozatának
vezetősége az alábbi javaslatot teszi a Tisztelt Elnökségnek és az MSZP vezetésének.
A munkavállalók egészségének megóvása érdekében szükségesnek tartjuk a
munkaegészségügyi ellátó rendszer védekezésbe való bevonását.
Minden nagyvállalatnál van üzemorvosi ellátás.
Amennyiben nincs, ez főleg a kereskedelmi láncokra igaz, akkor olyan egészségügyi
intézménnyel, intézményekkel vannak szerződéses kapcsolatban, akik ellátják ezt a
feladatot. Ők azok, akik a dolgozók éves alkalmassági vizsgálatát elvégzik, és ha
szükséges beadják azokat a védőoltásokat, amik ahhoz kellenek, hogy az adott munkakört
egészségesen, minden fertőzéstől mentesen ellássák. Sok helyen a munkáltató biztosította
az influenza elleni védőoltást, biztosította munkavállalóinak azt a lehetőséget, hogy
helyben mentesítve a háziorvosi rendszert, megkaphassák a vakcinát.
Ha ezeket az adottságokat a kormány kihasználná, akkor az átoltottsági arány még jobb
lenne, ami csökkentené az oltópontokra nehezedő nyomást.
Amennyiben az üzemorvosok is engedélyt kapnának az oltások beadására, rövid időn
belül a fiatalok is sorra kerülnének.
Nem kellene az oltásra hónapokat várni, és az élet is hamarabb visszaállna a megszokott
rendre.
A jelenlegi helyzetben leginkább az idősek és a krónikus betegégben szenvedők kapják meg a
Covid elleni védőoltást.
Szükségesnek tartjuk az oltások felgyorsítását, és ezt úgy lehet leginkább elérni, nem
terhelve tovább a közegészségügyet, ha a már említett munkaegészségügyben dolgozó
orvosok is megkapnák az oltás beadásának lehetőségét. Így a kulcspozícióban lévők, a
fertőzésnek kitett munkaköröket ellátó személyek is minél előbb részesülnének az
oltásban.
Ez mindnyájunk érdeke, mert az országot egy egészséges dolgozói réteg tudja megfelelő
hatékonysággal működtetni, a termelésben és a szolgáltatásban részt venni.
Kérjük javaslatunk megfontolását!
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