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Από την παράσταση διαμαρτυρίας στην Βιοιατρική, την Τρίτη 7/4/2020. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Την Τρίτη 7/4 το Κλαδικό Σωματείο πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στα Εργαστήρια της 

Βιοιατρικής για το κλείσιμο των 19 υποκαταστημάτων που είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή 

σύμβασης σε δεκάδες συναδέλφους. Ζητήσαμε επίσης να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προστασίας, ιδιαίτερα στα Κεντρικά Εργαστήρια που γίνεται λήψη και επεξεργασία των δειγμάτων 

και που έχουν προσβληθεί συνάδελφοι μας από τον COVID-19.  

Μετά την κινητοποίηση του Σωματείου πάρθηκαν μέτρα προστασίας όπως: 

Το Σωματείο μας κατάφερε να αναδείξει το ζήτημα, και να συμβάλλει με τη δράση του στην λήψη 

μέτρων προστασίας .Οι αρμόδιοι φορείς δεν έχουν πραγματοποιήσει κανέναν επιτόπιο έλεγχο παρά 

τα επανειλημμένα αιτήματα του Σωματείου. Όλα τα μέτρα πάρθηκαν λόγω της δράσης του 

Κλαδικού Σωματείου.  Οι εργοδότες έχοντας την βεβαιότητα  ότι δε θα ελεγχθούν από κανένα 

κρατικό φορέα, αντιμετώπισαν  τα μέτρα προστασίας ως κόστος που πρέπει να παραμείνει 

χαμηλό.   

                                            Αιτήματα για το επόμενο διάστημα: 

1. Δωρεάν έλεγχο εργαζομένων που είτε παρουσιάζουν συμπτώματα, είτε έρχονται σε επαφή 

με πιθανά κρούσματα, όπως οι συνάδελφοι που πραγματοποιούν λήψεις δειγμάτων. 

2. Προστατευτικά τζάμια σε όλες τις γραμματείες, όλων των μονάδων.  

3. Κατάλληλα και σε επάρκεια Μέτρα Ατομικής Προστασίας. Πλήρης ενημέρωση. 

4. Στις ιδιωτικές κλινικές, να ελέγχονται με test, οι ασθενείς που πρόκειται να κάνουν εισαγωγή.  

5. Έλεγχος από τους Αρμόδιους Κρατικούς Φορείς για την τήρηση των πρωτοκόλλων Υγείας.   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.                                 
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• Προμήθεια ειδικού τύπου προστατευτικής μάσκας. (ffp2) 

• Μείωση συγχρωτισμού στο χώρο επεξεργασίας των δειγμάτων. 

• Αναρτημένες οδηγίες για την χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας. 

• Τοποθετήθηκαν προστατευτικά τζάμια στις γραμματείες . 
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