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Иако је солидарна помоћ медицинским радницима који су на послу заражени вирусом
корона најављена још у мају, средином јула запослени у КЦ Ниш кажу да уплате нема. Из
Управе на питање Јужних вести када ће новац бити уплаћен одговарају - највероватније
сутра, а кажу да је требало времена да се доставе и провере спискови, јер су каснили
руководиоци служби заузети бригом о пацијентима. "Додатак нам није исплаћен амимо
тога дежурамо 80 сати месечно аплаћају нам 40 ", кажу здравствени радници КЦ Ниш.

  

  

РФЗО је Клинички центар Ниш 22. маја обавестио да радницима који су оболели од
короне радећи и директно се излагајући ризику следује солидарна помоћ, односно
додатак од 10% од висине плате, пишу Јужне вести.

  

То је одлука Министарства здравља, које је, потврђују у Клиничком, новац и уплатило на
њихов рачун. У документу из маја пише да се право на солидарну помоћ “у случају
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привремене спречености за рад услед потврђене заразне болести цовид19, а која је
наступила као последица излагања ризику обављања послова и радних задатака”,
примењује за оне који нису радили због болести у периоду од 1. априла до прекида
ванредног стања.

  

Међутим, скоро два месеца након што је о томе обавештен Клинички, радницима додатак
још није исплаћен.

  

“Министарство је послало да се исплати сваком раднику на плату 10 посто више, онима
који су били болести од цовида. Управа је то задржала за себе, ни динар никоме. И мимо
тога, дежурамо и по 80 сати месечно, а плаћају нам 40. Лјуди су преморени и све више
бесни због неправде”, каже један од радника.

  

Иако у допису који је Управа КЦ проследила свим клиникама стоји да су руководиоци
служби и главне сестре дужни да најкасније до 25. маја доставе спискове радника и
пратећу документацију, у Управи тврде да нису и да исплате није било јер није било
уређених спискова.

  

“С обзиром на то, да је било потребно да руководиоци ОЈ КЦ Ниш, чији су запослени
радили у Цовид објектима, а испуњавају горенаведене услове, доставе спискове са
именима тих лица, то је изискивало одређено време, а све због презаузетости
целокупног медицинског особља у збрињавању пацијената”, кажу у Управи КЦ Ниш.

  

Напомињу да је Министарство здравља на рачун КЦ Ниш благовремено уплатило новац
за исплаћивање солидарне помоћи у висини од 10% од основне плате, а за раднике
Клиничког центра Ниш, који су радећи у “црвеној Цовид зони” оболели од вируса
Цовид-19.

  

“Након достављања спискова, надлежне службе нишког Клиничког центра исте су
систематизовале и ажурирале, извршене су све провере које су Законом предвиђене, те
ће износ предвиђен уредбом ресорног министарства, свим запосленима, који испуњавају
неопходне услове, бити уплаћен у најкраћем могућем року, а највероватније већ током
сутрашњег дана”,  кажу у Клиничком.
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Колико радника Клиничког центра је стекло право на ову солидарну помоћ, из Управе
нису одговорили.

  

(Јужне вести)
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