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Výzva společnosti SIEMENS, aby spolupracovala s odbory na 
ochraně zdraví, bezpečnosti, pracovních míst a příjmů 

pracovníků před pandemií Covid-19 
 
Vážená Janino KUGEL, 

 
 

Obracím se na Vás jménem IndustriALL Global Union, reprezentující asi 50 milionů 
pracovníků v těžebním, energetickém a zpracovatelském průmyslu ve 140 zemích, mimo 
jiné ve společnostech SIEMENS, po celém světě a jejích dodavatelích. 

 
Vzhledem k tomu, že svět čelí této bezprecedentní zdravotní krizi, musí všichni sociální 
aktéři převzít odpovědnost a pomoci při provádění opatření, včetně doporučení Světové 
zdravotnické organizace (WHO), zavedených orgány veřejného zdravotnictví a vládními 
agenturami, aby se zploštěla křivka nákazy. To má absolutní přednost před vším ostatním. 

 
Kromě toho je jasné, že musíme také spolupracovat, abychom předešli potenciálnímu 
negativnímu sociálnímu dopadu globálního ekonomického zpomalení a hledali způsoby, jak 
zajistit obživu pracovníků, která bude zásadní pro rychlé hospodářské oživení. 

 
Jsem si jistý, že vaše společnost již zavedla pohotovostní plány a na řešení krize 
spolupracuje s úřady na celosvětové i celostátní úrovni. Jsme také ochotni spolupracovat s 
vámi, aby ochranná opatření měla okamžitý celosvětový dosah na všechny jednotky, a to i u 
dodavatelů společnosti. 

 
Proto v souladu s naší společnou globální rámcovou dohodou, ve které se společnost 
zavazuje chránit zdraví a bezpečnost svých pracovníků, a v duchu úmluvy 155 Mezinárodní 
organizace práce (ILO), bych vás rád požádal, abyste spolupracovali se svými odborovými 
protějšky na celostátní a lokální úrovni, za účelem sjednání následujících (výčet není úplný) 
opatření: 

• Okamžité zastavení provozu, aby se zabránilo nákazám a umožnilo pracovníkům 
zůstat v izolaci; 

• V případě nezbytných služeb přijmout veškerá preventivní opatření pro zdravé 
pracovní prostředí a kolektivní / individuální zdraví a bezpečnost (větrání, hygiena, 
distancování, poskytování veškerého nezbytného vybavení pro individuální a 
kolektivní ochranu atd.); 

• Zajistěte, aby pracovníci v rizikových skupinách nebo pokud se u pracovníků projevili 

příznaky, aby nebyli využíváni pro plnění zásadních služeb; 

• Zaručte pokrytí a přístup všech pracovníků k nezbytným zdravotnickým službám; 

• Alternativy k udržení úrovně zaměstnanosti a příjmů během krize, aby byla zajištěna 

bezpečnost příjmů; 

• Podporovat dodavatele, aby mohli provádět stejná opatření; 

• Posílit sociální dialog a zdravé průmyslové vztahy - včetně základních pracovních 

práv, informací a konzultací - s odbory. 
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Jako další přístup bych také rád, kdyby vaše společnost zvážila možnost dočasné přeměny 
části svých výrobních jednotek na výrobu zboží, které je naléhavě nutné pro řešení krize, 
jako jsou ventilátory, dezinfekční prostředky, prostředky na ochranu zdraví, nemocniční 
materiál atd. Pokud vaše společnost měla zájem o rozvoj takové spolupráce, IndustriALL 
Global Union a naše členské svazy jsou připraveny vyzvat pracovníky, aby přispěli k tomuto 
úsilí, vzhledem k tomu, že budou zavedena všechna ochranná opatření. 

 
Těším se na Vaši podporu a komentáře.  

 

S pozdravem, 

 
 
Valter Sanches 
Generální tajemník 


