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Priloga sporočilu za javnost z dne 23. 3. 2020:

1. Številni izzivi ostajajo nerešeni
Ostajajo odprti številni drugi izzivi, ki bi potrebovali pozornost odločevalcev, med njimi:
-

-

-

-

-

-

Zagotavljanje spoštovanja varnostne razdalje v trgovinah. Prijave o nestrpnosti državljanov
do zaposlenih v trgovinah dežujejo. Zahtevamo, da varnostni sistem pred in po vstopu v
trgovine prevzame država, ki bo zagotovila enotno obravnavo državljanov, saj je to trenutno
prepuščeno organizaciji delodajalcev. Pri tem to eni bolje počnejo od drugih, vsi pa se soočajo
s težavo pri nadzoru vedenja kupcev v sami trgovini.
Prejeli smo prijave številnih kršitev oz. neprimernega zagotavljanja prednostnega vstopa v
trgovino za ranljive skupine (invalidi, upokojenci, nosečnice), in sicer med 8. in 10. uro. Enoten
sistem nadzora vstopa v trgovino, ki bi ga morala zagotoviti država, bi to lahko rešil.
Številne poslovodje še vedno opozarjajo na nespoštovanja priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje (NIJZ) glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat
prisotni v posameznem poslovnem prostoru. Trgovinska dejavnosti bi morala namreč
zagotoviti 20 m2 površine na posamezno stranko, pri čemer se v kvadraturo ne sme šteti
prostor namenjen prodajnim policam, hladilnikom in drugim stalažam, pač pa zgolj koridorji,
ki so namenjeni obiskovalcem. Trgovine tako postajajo tempirana bomba zaradi nelogičnih
vladnih ukrepov in pohlepa delodajalcev, ki za krvave dobičke izpostavljajo najslabše plačane
delavce v državi. Ali so prodajalke in prodajalci le nepomembno potrošno blago? Zahtevamo
pojasnila.
Zahtevamo uvedbo merjenja telesne temperature zaposlenih v trgovinski dejavnosti pred
vstopom v poslovne prostore oz. nastopom dela.
Zahtevamo ureditev dodatnega izplačila za zaposlene, ki v teh dneh skrbijo za normalno
delovanje trgovinske dejavnosti in so kot taki najbolj izpostavljeni grožnjam COVID-19, in sicer
z dodatkom 500 eur za polni delovni čas, kar sicer ni primerljivo s tem kar predlaga vlada za
rizične poklice.
Vlada Republike Slovenije je 16. 3. 2020 v svojih pojasnilih k Odloku o začasni prepovedi
prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji zapisala, da drogerije niso določene
kot izjema v prvem odstavku 2. člena odloka. S terena in s strani pristojnih pridobivamo nejasna
pojasnila, kaj ta odlok pomeni. Zahtevamo pojasnila.
V večini primerov zaposleni v trgovinski dejavnosti dnevno prejmejo od delodajalca po eno
kirurško masko ali pa še to ne, ker mask ni na razpolago. Skladno s priporočili NIJZ je kirurško
masko potrebno zamenjati vsaj po 2 urah uporabe oz. takoj, ko postane vlažna. NIJZ je v svojem
predlogu zapisal, naj bodo zaposleni z masko na blagajni dve uri, nato pa naj jih zamenjajo
drugi in tako dalje, pri čemer jih je treba poučiti o pravilni uporabi mask. Zaposleni le redko

spoštujejo to prakso, saj je zaščitnih sredstev premalo, delovni proces, ki ga zahtevajo
delodajalci, pa tega ne omogoča. To pa še dodatno otežujejo dolgi odpiralni časi trgovin.
2. Izbrana in anonimizirana e-sporočila, ki dnevno dežujejo na naslov Sindikata
delavcev trgovine Slovenije.
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