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Európska odborová konfederácia (ETUC / EOK) oceňuje úsilie Európskej komisie 

navrhnúť plán smerujúci k zjemneniu ochranných opatrení Covid19, ale kritizuje ju za 

nedodržanie základných princípov a zanedbanie uznania praktickosti návratu do 

práce, pričom nedostatočne sa zaoberá oblasťou BOZP, alebo potrebou uplatňovať 

prísne „preventívne“ opatrenia. 

EOK žiada Komisiu, aby začala naliehavé a náležité konzultácie s odborovými zväzmi 

a zamestnávateľmi s cieľom vymedziť riadne vykonávanie tohto oznámenia Komisie. 

Generálny tajomník EOK Luca Visentini uviedol: „Súhlasíme s tým, že je potrebné 

koordinované a plánované zmiernenie obmedzení v celej EÚ, ktoré bude zohľadňovať 

odporúčania v oblasti verejného zdravia a ochrany zdravia pri práci. 

„Zároveň sme znepokojení tým, že sa zdá, že Komisia nezohľadnila praktické otázky, 

ako je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v rámci zrušenia opatrení na zabránenie 

šíreniu pandémie. 

 „Plán by mal špecifikovať potrebu národných plánov a plánov konkrétnych pracovísk 

vypracovaných so zapojením odborových zväzov, aby sa zaistil bezpečný návrat na 

pracovisko pre tých, ktorí pracujú mimo domova alebo pracujú z domu, a pokračujúcu 

ochranu tých, ktorí pracovali počas krízy. Cestovná mapa by mala tiež venovať 

pozornosť tým, ktorí zvyčajne pracujú z domu, alebo z domova iných ľudí. “ 

EOK zaslala návrhy na zlepšenie plánu v liste predsedom Európskej komisie a Rady.  

EOK požaduje najmä nasledujúce: 

• Mali by existovať národné plány a plány pracoviska pre návrat na pracovisko 

pre tých, ktorí boli mimo práce, alebo pracujú z domu, ktoré by mali byť 

vypracované so zapojením odborových zväzov; 

 

• Zdravie a bezpečnosť pri práci a „zásada predbežnej opatrnosti“ by mali byť 

hlavnými zásadami postupného zrušenia súčasných opatrení pre tých, ktorí 

pracovali počas krízy, ale aj pre tých, ktorí čelia návratu do práce; 

 

• Inšpektoráty práce by mali presadzovať zdravotné a bezpečnostné opatrenia 

platné v období nasledujúcom po zrušení obmedzení; 

 

• Okrem opatrení, ktoré je potrebné prijať na „tradičných“ pracoviskách, by sa 

mali prijať aj opatrenia pre pracovníkov z radov platforiem a domácnosti; 

 

• COVID-19 by sa mal doplniť do zoznamu vírusov v smernici 2000/54 / ES o 

ochrane pracovníkov pred biologickými pôvodcami v práci; 

 



• Mali by sa rešpektovať ustanovenia o ochrane údajov a súkromia a zabezpečiť, 

aby pracovníci mohli byť sledovaní iba na dobrovoľnom základe, aby sa zistilo, 

či bol v kontakte s osobou prenášajúcou vírus; 

 

• Riadny sociálny dialóg a zapojenie odborov do všetkých krokov ohľadne 

návratu do práce. 

 


