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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
τις τελευταίες μέρες ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις από την εξάπλωση του κορονοϊού
και στη χώρα μας. Καθημερινά ανακοινώνονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση και τις
αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες που στόχο έχουν τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού
και την προστασία των ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας τα οποία οφείλουμε όλοι να τα
τηρούμε. Φυσικά, ούτε εμείς σαν εργαζόμενοι στον ΟΛΠ αλλά ούτε καμιά άλλη κοινωνική
ομάδα δεν εξαιρείται από την απειλή ούτε από τα μέτρα που ανακοινώνονται.
Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τους κανόνες προσωπικής και ατομικής υγιεινής και να
περιορίσουμε στο ελάχιστο τις μετακινήσεις μας. Ήδη στον ΟΛΠ έχουν εξαιρεθεί από την
εργασία όσοι εργαζόμενοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και όσοι διαπιστώνουν
συμπτώματα ίωσης, παράλληλα διευκολύνονται οι εργαζόμενοι γονείς με ειδική άδεια για τη
φροντίδα των ανήλικων τέκνων κατά το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παραμένουν
κλειστές. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα ή έχουν
συμπτώματα, να ενημερώνουν τον ΟΛΠ και ειδικά τον Ιατρό Εργασίας ώστε να εκτιμηθεί η
κάθε περίπτωση και να λάβουν τις απαιτούμενες οδηγίες. Βρισκόμαστε σε συνεχή
συνεννόηση με τις υπηρεσίες του ΟΛΠ και αντιμετωπίζουμε επιμέρους ζητήματα που
προκύπτουν.
Η κατάσταση απαιτεί ενημέρωση, τήρηση των κανόνων υγιεινής και των μέτρων που
ανακοινώνονται και ψυχραιμία από όλους μας μέχρι να ξεπεραστεί αυτή η έκτακτη ανάγκη.
Η δύσκολη συνθήκη που όλοι βιώνουμε επιβάλλει να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα,
συνέπεια, εγρήγορση και αλληλεγγύη στους ευπαθείς και αδύναμους.
Η Ένωση Λιμενεργατών παραμένει στη διάθεση όλων των συναδέλφων σε αυτή την
δύσκολη συγκυρία και ευχόμαστε να βγούμε όλοι αλώβητοι από την έκτακτη κατάσταση.

