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COVID-19: EU potřebuje kolektivní reakci a pracovníci musí 

být chráněni 

Evropa se stala epicentrem pandemie, ovlivňující všechny členské státy EU. EU by nyní měla 

rychle, důrazně a koordinovaně reagovat a chránit své obyvatele před COVID-19 a vyhnout se 

velké hospodářské recesi. 

Nouzový balíček předložený Komisí EU dne 13. března je krok správným směrem. V souladu s 

opatřeními některých národních vlád je nezbytné, aby EU přijala zastřešující nouzový plán. 

Tento plán musí zajistit dodávky nezbytných hygienických potřeb do zdravotnických systémů 

EU; zaručit, aby členské státy mohly plně využít flexibility rámců Státní podpory a Paktu 

stability a růstu k posílení hospodářství; podporovat lidi, jejichž příjmy a pracovní místa jsou 

postižena, a podporovat společnosti jichž se to týká. EU musí odpovědět na rozsah této 

globální hrozby! 

Pracovníci musí být chráněni a zaměstnavatelé vůči nim musí převzít odpovědnost. Ne každý 

pracovník má možnost pracovat z domova. Pracovníci v průmyslu na výrobní lince nemohou 

pracovat vzdáleně a zaměstnavatelé musí přijmout vhodná opatření na jejich ochranu. Pokud 

tak zaměstnavatelé neučiní, vystaví je nebezpečí, což je nepřijatelné. Zaměstnavatelé musí 

zaměřit své úsilí na prevenci, včetně sociálních vzdáleností (sociální distanc) na pracovišti, 

přizpůsobení pracovní doby, aby se zamezilo dojíždění pracovníků během dopravní špičky atd. 

Sociální partneři na všech úrovních by měli projednat a dohodnout se na naléhavých 

opatřeních na ochranu zdraví pracovníků na pracovišti. Pokud tak neučiní, musí se zapojit 

veřejné orgány. 

Veřejné orgány by měly plně kompenzovat mzdy pracovníků, kteří musí jít do karantény a 

nemají možnost pracovat z domova. Veřejné orgány musí také rozšířit poskytování 

nemocenské na všechny zaměstnance. Díky explozi nejisté práce v posledních desetiletích 

mnoho pracovníků ve skutečnosti nemá nárok na nemocenskou. Proto mnoho potenciálně 

exponovaných pracovníků bude raději nadále pracovat, než aby se dobrovolně izolovali. 

Nemůžeme akceptovat to, že nejzranitelnější pracovníci riskují infekci díky tomu, že chodí do 

práce a přispívají tak k šíření viru, protože zůstávají mimo dosah nouzových opatření. EU musí 

zaručit, že bez ohledu na formu práce má každý pracovník nárok na nemocenskou, a to od 

prvního dne s plnou kompenzací ušlých příjmů. 

V nadcházejících týdnech bude industriAll Europe monitorovat dopady COVID-19 a jeho 

dopady na průmyslové sektory a průmyslové zaměstnance. 

 


