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ZADEVA: nad še necepljenimi in zdravimi delavkami in delavci v dejavnosti gostinstva
in turizma se izvaja vse večja represija in pritiski delodajalcev;
vsem zdravim ljudem, pa se krši ustavna pravica do svobode gibanja!
Spoštovani zagovornik načela enakosti!
V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije smo že z več pozivi opozorili na
nesprejemljiv in vse večji pritisk na zaposlene v gostinstvu in turizmu (na neenako
obravnavo delavk in delavcev s sprejetimi ukrepi Vlade v različnih storitvenih dejavnostih,
na pogoj PCT in preverjanje gostov s strani gostinskih delavcev, na manj invazivna
testiranja) že številne institucije, od predsednika Vlade, ministrstva za zdravje, ministrstva
za gospodarstvo, TGZS, OZS Sekcijo za gostinstvo in turizem, Varuha človekovih pravic. In
obračamo se še na vas, saj so tisti delavci, ki se še iz različnih razlogov niso cepili,
diskriminirani na različnih področjih.
Z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARSCoV-2, ki jo je sprejela Vlada in bo stopila v veljavo 23. avgusta, smo prepričani, da gre za
velik poseg v človekove pravice ter razslojevanje ljudi po dejavnostih, saj bi se naj po tej
uredbi gostinski delavci testirali vsakih 48 ur (HATG) ali 78 ur (PCR), do sedaj so se morali
enkrat na teden, medtem, ko se v nekaterih storitvenih dejavnostih ali v proizvodnji (kjer
dela več sto delavcev) ali v nekaterih dejavnostih v javnem sektorju, sploh niso rabili
testirati ali le enkrat mesečno in tudi ta uredba za njih ne bo veljala.
V sindikatu GIT smo ministrstvu za zdravje in gospodarstvu tudi že predlagali in zaprosili za
več vrst možnosti testiranj, predvsem manj invazivnih, kot je jemanje brisa iz nosu, saj tudi
pri tem prihaja do neenake obravnave zaposlenih, a smo bili preslišani! Naj povemo, da
zaposleni v Krki imajo možnost samotestiranja, medtem ko zaposleni v dejavnosti
gostinstva in turizma te možnosti nimajo! Strinjamo se, da je ponekod izpostavljenost za
okužbe večja, vendar okužbe so se širile po Sloveniji tudi, ko je bila naša dejavnosti zaprta
skoraj 11 mesecev!!
V uredbi je tudi bilo sprejeto, da si bodo po 23. avgustu, delavke in delavci testiranja
plačevali sami! Kot sindikat smo ministrstvo za zdravje in Vlado že obvestili, da si zaposleni
v gostinstvu testiranj ne bodo plačevali sami, saj iz 14. člena ZVZD-1 izhaja, da tistim
delavcem, ki jih delodajalec napoti na testiranje na virus Covid-19, ne sme za to finančno
obremeniti delavca, temveč mora strošek testiranja v celoti kriti delodajalec!
Sprejeta uredba pa ima za posledico že številne pritiske na delavke in delavce, k cepljenju
in plačevanju stroškov testiranja iz žepov delavcev, čeprav je zakonodaja jasna: cepljenje
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prebivalstva je prostovoljno, stroške testiranja za potrebe dela pa krije delodajalec! (v
priponki prijava na Inšpektorat za delo z diskriminacijskim obvestilom delodajalca).
Nesprejemljivo je, da imajo cepljeni in preboleli za Covid-19 vse več »privilegijev«, kljub
temu, da so prav tako lahko prenašalci virusa in lahko ponovno zbolijo (lahko se povsod
prosto gibljejo, potujejo, so brez vseh omejitev in testiranj). In tudi to ima za posledico, da
se poraja vse večje nezaupanje v cepljenje in odločitve oblasti.
Na ta način se diskriminira vse delavke in delavce, ki niso zboleli in so ostali zdravi, ker so
spoštovali ukrepe stroke in Vlade in se še naprej držijo vseh teh navodil in ukrepov!
Necepljenim in netestiranim državljanom – ne samo, da se prekomerno posega v osebnost
in dostojanstvo posameznika, v svobodo (samostojnega) odločanja o svojem telesu,
zdravju, zdravljenju, ipd., onemogočen je celo dostop do določenih dobrin in storitev…
poseg v »svobodo gibanja«! Zato vas prosimo, da ukrepate kot zagovornik načela enakosti.
Gostinci so eni izmed tistih, ki so utrpeli največ posledic in bo potrebno celo večletno
okrevanje, pa vendar se znova najbolj pritiska prav na delavke in delavce v tej dejavnosti! V
sindikatu opozarjamo, da bo z represijo in pritiski na ljudi, dosežen kvečjemu nasproten
učinek od željenega.
Preverjanje PCT pogoja s strani zaposlenih gostinskih delavcev je le še ena izmed
neživljenjskih in dodatnih obremenitev zaposlenih (preverjanja imajo za posledico tudi
neprimerno verbalno komunikacija gostov, na delavce se nalaga odgovornost odločevanja,
kateri gostje smejo ali ne smejo v gostilno, preverjanje identitete, saj lahko zahtevajo tudi
osebni dokument gosta, itd.). Drugače je ta pogoj spremljati v hotelih, zdraviliščih in
termah, kjer je receptor prvi stik z gostom, drugo pa so gostilne, restavracije in manjši
lokali, kjer morajo pogoj preverjati natakarji sami in zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT
»odganjati tudi svoje dolgoletne goste«. Pa govorimo o zdravih ljudeh, ki so prišli na kavo
ali sok!
Prosimo, da ukrepajte kot zagovornik načela enakosti! Nobene logike ni, da so zdravi ljudje
diskriminirani na vseh področjih (celo na zunanjih površinah, kjer na terasah gostiln ni
možnosti postaviti mize 3 m narazen), čeprav so znanstveniki ugotovili, da je kužnost zunaj
minimalna.
Že v času razglašene epidemije smo se soočali z dvojnimi merili (korona dodatki v javnem
in zasebnem sektorju, različni ukrepi za delodajalce in zaposlene v storitvenih dejavnostih,
dvojna merila pri testiranjih, kdo v državi se mora in kdo se sploh ne rabi testirati, kdo se
mora testirati tedensko, kdo enkrat na mesec). In takšne odločitve ljudi le še bolj razdvajajo.
Nesprejemljiva in nedopustna je tudi delitev ljudi na cepljene in necepljene, med prebolele
in zdrave (že iz vidika varovanja osebnih zdravstvenih podatkov). In ko se delavke in delavci
še niso odločili niti za prvo cepljenje, v javnosti že odmeva t.i. »poživitveni tretji odmerek«.
In vse to povzroča le še večjo zmedo, nestrpnost in prepričevanja ter pritiske cepljenih, na
necepljene sodelavce, kot tudi vse večji pritisk delodajalcev.
Spoštovani zagovornik načela enakosti,
pričakujemo vaš odziv in pomoč, da bomo znova vsi državljani enakopravno obravnavani v
kolikor živimo v pravni, socialni in demokratični domovini! In da bodo pravice, ki izhajajo iz
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Ustave RS zagotovljene vsem državljanom RS! Ne želimo živeti v državi dvojnih državljanov,
t.i. priviligiranih cepljenih in zapostavljenih zdravih državljanov! Svoboda odločitve o skrbi
za svoje zdravje je odgovornost vsakega posameznika, svoboda gibanja pa je ustavna
pravica in oblast nam jo je dolžna zagotavljati ne pa jemati!
Nedopustno je neenako obravnavanje gostinskih delavk in delavcev v primerjavi z delavci v
drugih storitvenih dejavnostih! Vsi, ki delamo, smo delavci v naši državi in odvajamo davke
in prispevke za skupno dobro, pa najsi gre za gostince, trgovce, proizvodne delavce in
druge poklice! Zato morajo biti tudi pravila in pogoji ter ukrepi, ki jih sprejema Vlada in
stroka, življenjski in sprejemljivi za vse delavke in delavce, cepljene in necepljene!!! In brez
diskriminacije in omejevanja svobode gibanja!
In če tudi verjamemo in zaupamo stroki, da je prav cepljenje za dolgoročno obvladovanje
virusa, pa vendar se (še) lahko v naši državi za cepljenje odloči vsak sam in to bi naj bilo
brez prisile, groženj in pritiskov s strani oblasti in temu posledično delodajalcev!
S spoštovanjem,
Breda Črnčec, dipl.ekon.
generalna sekretarka SGIT Slovenije

Kristijan Lasbaher, l.r.
predsednik SGIT Slovenije

p.s. Poslano medijem (brez prijave na Inšpektorat za delo RS)
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