ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΣΟΛΗ
Σηηο 2/11/2021 ν Υπνπξγόο Υγείαο αλαθνίλωζε, κεηαμύ άιιωλ όηη, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο
δεκόζηαο πγείαο ζηελ παξνύζα θάζε έμαξζεο ηεο παλδεκίαο, από ηηο 6/11/2021 ζα πξνβιέπεηαη ε
πξόζβαζε ζηηο Σξάπεδεο όζσλ ζπκπνιηηώλ καο δελ έρνπλ εκβνιηαζηεί, λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά
κε PCR ή κε rapid test.
Ωζηόζν, όπωο επαλεηιεκκέλα έρνπκε επηζεκάλεη, νη ζπλερηδόκελεο από ηηο Τξάπεδεο πξαθηηθέο
ζπξξίθλωζεο ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάηωλ έρνπλ νδεγήζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο λα
εξγάδνληαη ππό ηηο πην αληίμνεο ζπλζήθεο, ηόζν ηεο παλδεκίαο, όζν θαη ηνπ ζεκαληηθά απμεκέλνπ θόξηνπ
εξγαζίαο, εμαηηίαο ηεο ππνζηειέρωζεο ηωλ θαηαζηεκάηωλ ζε ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο πειαηείαο.
Οη ζπλζήθεο απηέο, όπσο καο θαηαγγέιιεηαη από πιιόγνπο-κέιε καο, θζάλνπλ ζην
ζεκείν λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία, αθόκα θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ
εξγαδόκελσλ.
Οη ζπλάδειθνη πθίζηαληαη όιν θαη ζπρλόηεξα πξνπειαθηζκνύο από εμνξγηζκέλνπο πειάηεο ή θαη
απεηιέο βίαηεο εηζόδνπ κεγάινπ πιήζνπο πνιηηώλ ζε θαηαζηήκαηα. Μαο αλαθέξζεθε αθόκα θαη
πεξηζηαηηθό απεηιήο κε καραίξη, ελώ νη δηαπιεθηηζκνί θαη νη εληάζεηο απνηεινύλ ζρεδόλ θαζεκεξηλή
θαηάζηαζε ζηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηύνπ.
ήκεξα, πέξαλ ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη γηα ηελ
αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ, κέηξσλ πνπ απνηεινύλ απηνλόεηε επζύλε ηεο Δηνίθεζεο θάζε
Σξάπεδαο, κε ηα λέα κέηξα πνπ εμήγγεηιε ν Τπνπξγόο Τγείαο πξνθύπηεη ην εύινγν εξώηεκα:
Πνηόο ζα ειέγρεη ηα πηζηνπνηεηηθά εκβνιηαζκνύ ή/θαη δηελέξγεηαο ησλ tests πνπ ζα είλαη
πιένλ απαξαίηεηα γηα ηελ είζνδν ηεο πειαηείαο ζην ηξαπεδηθό θαηάζηεκα; Πώο θαη ππό πνηέο
ζπλζήθεο ζα αληηκεησπίδνληαη νη εληάζεηο θαη ηπρόλ αληηδξάζεηο ηεο ζπλήζσο πνιπάξηζκεο
πειαηείαο;
Ήδε, εμαηηίαο ηωλ πνιηηηθώλ κείωζεο πξνζωπηθνύ θαη ζπξξίθλωζεο ηωλ θαηαζηεκάηωλ δηθηύνπ
πνπ εθαξκόδνπλ νη Τξάπεδεο, νη ηξαπεδνϋπάιιεινη έρνπλ επηβαξπλζεί κε πνιιαπιάζηα θαζήθνληα.
Έδωζαλ, όκωο, θαη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό ζηελ πξνζπάζεηα νκαιήο
εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο, ππό ηηο εμαηξεηηθά δπζρεξείο ζπλζήθεο, ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηνπο
θηλδύλνπο πνπ πξναλαθέξακε.
Με απηά ηα δεδνκέλα, δελ ζεσξνύκε εθηθηό, νύηε ζηνηρεησδώο αζθαιέο λα επηθνξηηζηνύλ
νη εξγαδόκελνη ηνπ δηθηύνπ θαηαζηεκάησλ θαη κε ην θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ πηζηνπνηεηηθώλ
εκβνιηαζκνύ θιπ.
Θεσξνύκε, αληίζεηα, απνιύησο αλαγθαίν λα ιεθζεί κέξηκλα ηόζν από ηε Δηνίθεζε θάζε
Σξάπεδαο, όζν θαη – όπνπ απαηηείηαη – από ηελ Πνιηηεία, γηα ηε δηαζθάιηζε πξόζζεηνπ θαη
θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ δπλακηθνύ αζθαιείαο, ην νπνίν ζα είλαη εηδηθά θαη απνθιεηζηηθά
επηθνξηηζκέλν κε ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθώλ εκβνιηαζκνύ ή δηελέξγεηαο ησλ απαηηνύκελσλ
tests ηεο πειαηείαο.
Παξαθαινύκε γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο ελέξγεηεο ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε.
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