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Kedves Szilveszter!
Az Eiffel Műhelyházban pár napja beszélgettünk tagjainkkal, ennek okán az
alábbiakat osztjuk meg veled, kérve segítségedet, az elénk tárt problémák, és az
esetleges félreértések eloszlatásában.
- A nyár folyamán több, a biztonságos és egészséges munkavégzést
nehezítő körülményről számoltunk be, melyen egy része rendeződött.
Azonban az asztalosműhelyben még mindig megoldást vár a sűrített
levegős hálózat üzemszerű működésének biztosítása.
- A munkavédelemhez szükséges ruházat és lábbeli ellátása nem mindenki
számára hozzáférhető. Magunk is tapasztaltuk, hogy sokan saját maguk
által vásárolt, illetve az évekkel ezelőtt kiutalt, mára igencsak viseletessé
vált holmikban dolgoznak.
- Többen kérték, hogy a 24-i, munkaszüneti napnak a ledolgozásától a MÁO
vezetése legyen szíves eltekinteni, hiszen a járvány miatti helyzet adta
okokból kiadott üzemszünetbe (december 19.-január 4.) 24-e egyébként
is beleesik.
- A társulati ülésen elmondtad, és a kivetítőn is megjelent, hogy 2021.
január elsejétől a MÁO azon munkatársait, akiknek gyermeke születik, az
intézmény egymillió forintos támogatásban részesíti. Ehhez képest, az a
téves információ kereng, miszerint a fenti juttatás csak abban az esetben
válik hozzáférhetővé, ha a gyermek édesanyja és édesapja egyaránt az
Operaház munkavállalója. Mi igyekeztünk eloszlatni a nyilvánvaló
félreértést, de szükségesnek tűnik, hogy a MÁO is megerősítse korábban
tett, ezirányú nyilatkozatát.
- Talán írnunk sem szükséges, de sokan sérelmezik és méltatlannak tartják,
hogy a jogviszonyváltással kapcsolatosan, a jogalkotó akarata szerinti 6%os bérfejlesztést nem mindenki kapta meg maradéktalanul.
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- Szakszervezetünk összhangban a 26-i konzultáción a MÁO által
elhangzottakkal kéri, hogy a Covid-fertőzés miatt keresőképtelenné vált
munkavállalók számára folyósítandó segély miatt, a szociális és jóléti
keretet felbővíteni szíveskedj.
Ma reggel a plazmaadáson megjelent Operaházi munkatársak dolguk
végezetlenül voltak kénytelenek eljönni, mivel kellő ismeretek hiányában nem
voltak alkalmasak donornak. Ezért kérlek, tájékoztasd a plazmaadást vállaló
társulati tagokat arról, hogy a KEDPLASMA azok esetében, akik a plazmaadást
megelőző napon nem fogyasztottak legalább 4-5, valamint a plazmaadást
közvetlenül megelőző órákban legalább 1,5-2 liter folyadékot, azoktól
vérplazmát levenni nem áll módjukban. Szükséges továbbá negatív Covid-teszt
bemutatása, és minimum 6 hét tünetmentes állapot fennállta.
Budapest, 2020. december 10.
Intézkedéseidről szóló szíves válaszodat várva, üdvözlettel,

