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С А О П Ш Т Е Њ Е 
 
 

Једина смо категорија запослених у директном контакту са становништвом, без 
икакве заштитне опреме. Изложени смо ризицима, као и медицинско особље, полиција, 
возачи у јавном превозу, запослени у јавним службама. Међутим, држава се побринула 
о свима, а поштанске раднике нико не помиње. Јавне службе не раде, остали имају 
заштитну опрему. Очигледно је да се ми о себи сами морамо бринути. 

Зато поново тражимо од пословодства Предузећа максималну ангажованост око 
хитне набавке заштитне опреме, маски и рукавица, као и хигијенских средстава и 
средстава за дезинфекцију. Појачано чишћење, хигијена и повремена дезинфекција 
објеката је нешто што се лако и брзо може спровести. Здравље запослених, сада је 
најбитније и зато треба уложити максимум труда да се сачува. Не треба имати било 
какав директан контакт са странкама, без обзира да ли је у питању уручење пошиљке и 
потврда пријема исте, или је у питању пријем пошиљке, исплата новачане дознаке и 
томе слично, ако се то ради без маске и рукавица. Запослени су изложени максималном 
ризику заразе, а онда ту заразу шире даље, поготову поштоноше и достављачи који 
улазе у домове и станове наших корисника. 

Ово морамо спречити додатним мерама. Треба урадити анализу и процену 
ризика, а онда према томе начин функционисања Предузећа, у условима пандемије. Тек 
донет План организовања рада пошта редуцирати-и шалтере и доставу и остале службе. 
Тај минимум процеса рада, обављати искључиво ако су обезбеђена заштитна средства. 
Никако другачије. Такође тражимо да се родитељима деце млађим од 12 година, без 
обзира да ли је отац или мајка, као и хроничним болесниицима обезбеди одсуство са 
посла, а да то буде плаћено као да раде. 

Апелујемо на све запослене за стрпљење и чувању себе и других до набавке 
неопходне заштитне опреме. 
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