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КРИЗНОМ ШТАБУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Поштовани, 

На састанку са нашим ресорним министром Бранком Ружићем 16.11.2020. указали смо на
чињеницу  да  расте  број  заражених  запослених  у  предшколским  установама  Србије  и
предложили  да  се  поново  врати  мера  обавезе  родитеља  да  донесу  потврду  о  радном
ангажовању у седишту код послодавца.
Обзиром да је од тада немамо никакву информацију нити преузимања било каквих корака од
Кризног штаба Владе Републике Србије, дужност нам је да вас упознамо са следећим:

1. Од  септембра  месеца  повећава  се  норматив  броја  присутне  деце  по  групи  20-30   што
онемогућава поштовање препоручених мера од 11.05.2020.

2. Драстично расте број заражених запослених.Од септембра када је број заражених запослених
у предшколским установама износио 0,838% до половине новембра ( на наш захтев податке
су доставили из 60 од укупно 179 предшколских установа Србије од тога у  септембру  је
било заражених  15,  октобру 67,  новембру 341 запослених. Новембар у изолацији још 341
запослених). По подацима који добијамо са терена тај број се свакодневно увећава.

3. У  недостатку  васпитног  особља  (за  које  нема  адекватне  замене)  основни  принцип
организације посла су мешање тј. спајање васпитних група, немогуће је направити дистанцу. 

4. Запослени нису добијали адекватну нити довољну количину заштитних маски. Углавном се
користе  платнене  где  нема  увида  у  начин  одржавања  и  дезинфекције  (  на  шта  смо  као
синдикати указивали у мају пре поновног отварања предшколских установа). 
    Запослени указују да док се поштовао норматив долазеће деце до 50% од законског било је
могуће поштовати и прописане мере. Радује податак да деца слабије  обољевају што није
случај са запосленим и страхујемо да се не дође у ситуацију да са децом нема ко да ради.
Стиче се утисак да се скривају подаци што додатно ствара страх и несигурност запослених у
предшколским установама Србије. Забрињава и податак да се у истим ситуацијама прописују
различите мере и поступања од града до града (од потпуног затварања објеката,  потпуне
изолације контаката, до делимичне изолације уз дезинфекцију простора у који се враћају без
тестирања деца, а доводе други запослени да раде…) 
Молимо  да  Кризни  штаб  Владе  Републике  Србије  хитно  предузме  кораке  поводом
стања у предшколским установама Србије и донесе низ мера од којих ће прва бити
увођење  обавезујућих потврда за родитеље који морају да раде код послодавца у циљу
заштите живота и здравља запослених у предшколским установама Србије.


