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Αζήλα, 4/ 11/2021
Προς : Δηεπζπληή Εξγαζηαθψλ ρέζεσλ Eurobank,
θ. Παλαγηψηε σηεξφπνπιν
Κοιν:
Επηθεθαιήο Γεληθήο Δηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Δπλακηθνχ Οκίινπ,
θα Αλαζηαζία Παζράιε
Θέμα: Νέα έκηακηα μέηρα περιοριζμού ηης πανδημίας και αζθάλεια ηων εργαζομένων
Κχξηνη,
Όπσο γλσξίδεηε, ν Τπνπξγφο Τγείαο, κε πξφζθαηεο αλαθνηλψζεηο ηνπ εμήγγεηιε λέα
έθηαθηα κέηξα κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνχ. Μεηαμχ ησλ ινηπψλ
κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη είλαη θαη ε ππνρξεσηηθή δηελέξγεηα PCR ή rapid test γηα ηελ
πξφζβαζε ζηα ηξαπεδηθά θαηαζηήκαηα ησλ αλεκβνιίαζησλ πνιηηψλ.
Με έθπιεμε ζήκεξα πιεξνθνξεζήθακε φηη πξνηνχ εθδνζεί ε ζρεηηθή ΤΑ κε ηηο δηαηάμεηο
ηεο νπνίαο ζα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ηα λέα έθηαθηα κέηξα , εθπξφζσπνη ηεο Σξάπεδαο
ελεκέξσζαλ δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ φηη απηνί νη ίδηνη ζα δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν ησλ
ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ εκβνιηαζκνχ ή/θαη ησλ tests.
Η Δηνίθεζε δειαδή ηεο Σξάπεδαο αληί λα
δηαζθαιίζεη πξφζζεην θαη θαηάιιειν
πξνζσπηθφ αζθαιείαο επηρεηξεί λα κεηαθπιήζεη ηηο δηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο
ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, βάδνληαο έηζη κεηαμχ άιισλ θαη ζε πηζαλφ θίλδπλν ηε ζσκαηηθή
ηνπο αζθάιεηα , αλ ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηηο πξφζθαηεο εληάζεηο θαη απεηιέο ελαληίνλ
ηξαπεδνυπαιιήισλ απφ πειάηεο Σξαπεδψλ.
Επεηδή επνκέλσο δελ είλαη εθηθηφ νχηε αζθαιέο λα επσκηζζνχλ νη εξγαδφκελνη ηνπ
Δηθηχνπ θαη ην θαζήθνλ ειέγρνπ ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ, δεηάκε πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο, φπσο πξνβείηε ζε άκεζε
ηνπνζέηεζε ζηα θαηαζηήκαηα, ππεξεζηψλ θχιαμεο, γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ,
ψζηε νη Δηεπζπληέο θαη νη ινηπνί εξγαδφκελνη ηνπ Δηθηχνπ λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη
ρσξίο λα θηλδπλεχεη ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία.
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