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Tisztelt Miniszter Úr!
Szakszervezetünk több alkalommal kezdeményezte már az egészségügyben és a szociális ellátásban
dolgozók anyagi helyzetének javítását, ezen belül a különösen nagy terhelésnek és kockázatnak kitett
csoportok hosszú ideje változatlan mértékű pótlékának emelését - intenzív ellátási, infektológiai,
traumatológiai pótlékok Az elmúlt évben országos programot valósítottunk meg a
foglakozásegészségügyi felvilágosításban, aminek napjainkban igen fontos szerep jut, mivel az
egészségügyi dolgozók kitettsége is igen nagy most. Ezért a jelenlegi válságos helyzetben néhány olyan
kérést fogalmaznánk meg a dolgozók érdekében, melyek segítenének a járvány leküzdésében.
1. A jelenlegi válsághelyzetben különösen fontos lenne, hogy a vírus által érintett betegek
gyógyításában, diagnosztizálásában, szállításában érintett egészségügyi dolgozók kiemelt
díjazásban részesüljenek. Ez annál is inkább indokolt, mivel a más területen dolgozók, - de
várhatóan szükségszerűen a koronavírussal fertőzött betegek gyógyításba is bevonandó átcsoportosítását ezáltal könnyíteni lehetne. Nagyra értékeljük, hogy szavakban Miniszterelnök
Úr is köszönetét fejezte ki a dolgozóknak, azonban fontos lenne, hogy az itt dolgozók nagyobb
anyagi megbecsülésére is sor kerüljön.
Ezért javasoljuk, hogy minden olyan egészségügyi dolgozó, és a szociális ellátásban dolgozó
munkavállaló vagy az egészségügyi tevékenység végzéséről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
által szabályozott foglalkoztatásban résztvevő dolgozó a vírusos betegek ellátása,
diagnosztizálása, szállítása esetén az eddig megállapított juttatásán felül óránként 2 000
Ft/ óra munkahelyi pótlékban részesüljön a vírusos betegekkel eltöltött órák alapján.
A javaslat megalapozottságát erősíti, hogy az érintettek nemcsak a nagyobb biológiai
kockázat, hanem a tartós - a munkát nehezítő - védőeszközhasználat miatt is jogosultak
lennének többlettjuttatásra a közalkalmazotti tv. 72 § szabályai szerint. A rendkívüli
helyzetre tekintettel javasoljuk a magasabb és a kitettséggel arányos többletdíjazás
megállapítását.
2. Itt szeretném Miniszter Úr figyelmébe ajánlani azokat a dolgozókat is, akik a betegek
szállításával foglalkoznak az intézményeken kívül és belül, részben a védőeszközökkel való
ellátás terén, másrészt a többlet anyagi juttatások esetén pl. betegszállítók, mivel panaszok
érkeztek hozzánk ebből a körből. Ezek a munkavállalók akár szuperterjesztők is lehetnek
megfelelő munkamegosztás vagy védőeszközök hiányában, mivel a fertőző és nem fertőző
betegek között mozognak, viszik vizsgálatokra a különböző betegségekben szenvedőket.
Ugyanúgy többlet pótlék megállapítása indokolt számukra a nagyobb kitettség miatt.
3. Javasoljuk továbbá az 1.pontban érintett dolgozók részére Szép kártya biztosítását 30 000 Ft/hó
értékben. Ezzel a kritikus helyzetbe került turizmus beindítását is segítenék a későbbiekben
amellett, hogy az itt dolgozók későbbi pihenésének támogatása fontos gesztus lehetne.
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4. Fontosnak látjuk a továbbképzések megszervezését a dolgozók részére is a védőeszközök
használatáról, illetve azokét is akiket más szakmai területekről csoportosítanak át a koronavírus
által megfertőzött betegek ellátására, mivel ez nem mindenhol történt meg, és félő, hogy így
nagy lesz a megbetegedés a nem megfelelő felkészítésben részt vett egészségügyi dolgozók
körében is, illetve nehézségek lehetnek a betegek ellátásában is.
5. Kérem Miniszter Úr gyors intézkedését abban is, hogy az egészségügyi intézmények
egységesen járjanak el a dolgozókat érintő megváltozott foglalkoztatási helyzetben. A járvány
terjedésének megakadályozás miatt helyes gyakorlat, hogy nincs minden munkavállaló
egyidejűleg az egészségügyi ellátó intézményben, azonban mivel bármikor szükség lehet a
bevonásukra, ezért ahol lehet, a home office formájában vegyék igénybe a munkájukat vagy a
rendelkezésre állás szabályai kerüljenek alkalmazásra. Fontos, hogy az alapbérét minden – az
átmenetileg távol levő - dolgozó is megkapja. A kieső többletmunkák, túlóra, ügyelet kiesése
miatt - így is várható a dolgozói jövedelmek visszaesése. A gyermekintézmények bezárása miatt
is sokan kiesnek a munkából.
6. Szakszervezetünk számos esetben folytatott eredményes egyeztetést a kórházak vezetői és az
önkormányzatok között az egészségügyi dolgozók gyermekeinek a nagyobb ellátó intézmények
környezetében levő intézményekben történő elhelyezése ügyében. Azért is biztosítani kell a
dolgozók gyermekeinek kiscsoportos elhelyezését a munkáltató segítségével, mivel csak így
előzhető meg, hogy a munkavállalók jövedelem nélkül legyenek kénytelenek otthon maradni a
gyermekek felügyelete miatt. Nagyon fontos, hogy a tárca minden, az irányítása alá tartozó
intézmény felé adjon iránymutatást a most felmerülő problémák rendezése ügyében.
Kérem Miniszter Urat erről szakszervezetünket is szíveskedjék tájékoztatni, hogy a hozzánk forduló
munkavállalókat mi is korrekt módon informálhassuk.
Budapest 2020. március 26.
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