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Η εκτίναξη των κρουσματων, τίς τελευταίες μερες, καί η ακομα μεγαλυτερη αναμενομενη
αυξηση εχεί φερεί την κοίνωνία σε πανίκο. Είναί σαφεστατο πία πως οί παρεμβασείς της
κυβερνησης δεν μπορουν να δημίουργησουν φραγμο στη γεωμετρίκη αυξηση των
κρουσματων. Τα νεα μετρα που εφαρμοζονταί ηδη απο την Πεμπτη, αφορουν σε ενα μεγαλο
μερος ίδίωτίκους χωρους καί επίχείρησείς, ωστοσο γία το επίκείμενο ανοίγμα των
φροντίστηρίων καί των υπολοίπων χωρων ίδίωτίκης εκπαίδευσης στίς 3 Γεναρη ουτε λεξη!
Οί χωροί των φροντίστηρίων, κατεξοχην υγείονομίκες «βομβες», ηδη απο το προηγουμενο
δίαστημα με αποκρυψη κρουσματων, συνωστίσμο μεσα καί εξω απο τίς αίθουσες,
μετατρεπονταί τωρα σε «βομβες» μεγατονων: με ανοίγμα 3 μολίς ημερες μετα το ρεβεγίον,
ενω τα σχολεία θεωρητίκα ανοίγουν μία βδομαδα μετα, είναί σαφες οτί τα φροντίστηρία θα
αποτελεσουν γία τους μαθητες τον χωρο που θα κολλησουν, πρίν καλα –καλα εμφανίστουν
τα συμπτωματα στους νοσησαντες!
Την ίδία ωρα, δεν υπαρχεί καμία προβλεψη γία τα φροντίστηρία Μεσης Εκπαίδευσης καί
Ξενων Γλωσσων, καθως δεν υπαρχεί ορίσμενο καποίο ποσοστο κλείσίματος τμηματων η
υποχρεωτίκης τηλεκπαίδευσης σε περίπτωση μαζίκης νοσησης.
Οι εκπαιδευτικοί και οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι αφημένοι στο
έλεος της πανδημίας, μαζί με τους μαθητές!
▪ Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να παραταθεί το άνοιγμα των ιδιωτικών δομών

εκπαίδευσης, μέχρι να ανοίξουν με ασφάλεια και οι δημόσιες δομές -μεχρί τοτε οί
εργαζομενοί να πληρωθουν κανονίκα καί να μην χαθεί ουτε μία μερα απο την αδεία τους.

▪ Να γίνουν με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας μοριακά τεστ σε όλους τους
εργαζόμενους πριν το άνοιγμα των δομών.
▪ Να γίνεί απολυμανση σε ολους τους χωρους πρίν το ανοίγμα καί τακτίκες απολυμανσείς.

Ταυτοχρονα, να τηρηθουν ολα τα υγείονομίκα μετρα προστασίας καί να δοθεί δωρεαν
εξοπλίσμος σε μαθητες καί εργαζομενους (μασκες υψηλης προστασίας, τακτίκοί
μορίακοί ελεγχοί).
▪ Σε περίπτωση νοσησης, να χορηγηθεί αδεία στον εργαζομενο με πληρείς αποδοχες μεχρί

την πληρη αναρρωση καί στη συνεχεία να δίενεργηθεί δωρεαν μορίακος ελεγχος γία την
επίστροφη στο χωρο εργασίας.

▪ Δημοσία καί δωρεαν Υγεία γία ολους. Άμεση ενίσχυση του ΕΣΥ

