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Kedves Tagtársak!
A MÁO által rendszeresen küldött fertőzöttségi jelentések jól mutatják, milyen
következményekkel járt a szakszervezetek folyamatos kérése, felhívása és követelései
ellenére folyó nagy létszámú kijelölésekkel folyó munkáltatás.
A legutóbbi (03.10.) „COVID-híradó” esetszámai a következők (gyógyult/aktív - százalékos
arány, amit csupán azoknál a táraknál tüntettük fel, ahol rendelkeztünk hozzávetőleges
létszámadatokkal):
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összesen: 234 fő + 8 fő covid-gyanús
Jól látható, ahogyan a „színpadtól távolodva” drasztikusan csökkennek a
fertőzésszámok, alátámasztva az éneklés és a fúvóshangszeres játék fertőzésveszély
szempontjából fokozottan kockázatos mivoltát. Fontos tudni továbbá, hogy ezek az
adatok nem tartalmazzák a járvány első hullámának, valamint a nyári hónapoknak
statisztikáit, az első rögzített eset ugyanis 2020. szeptember harmadikára datálódik.
Drámaibb a helyzet, hogyha ezekhez a számokhoz hozzáadjuk a külsős
foglalkoztatásban lévő kollégák (magánénekesek, gyerekkarosok, statiszták stb.)
eseteit, akik közül, a tavaly novemberi 18-i jelentés szerint 54-en fertőződtek meg két
hónap leforgása alatt. A külsősökről azóta nem kaptunk információt, de tudjuk, hogy a
vírus közöttük is további fertőzéseket okozott (pl. Hoffmann meséi).
Ezeket az adatokat összevetve a magyarországi fertőzöttségi rátával, jól látható,
hogy a MÁO színpadán és annak környékén az elmúlt hónapokban dolgozók,
fertőzésveszély szempontjából kb. tízszeres kockázatnak voltak kitéve.
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Jelen hírlevelünket a főigazgatónak is megküldjük, bízva abban, hogy a leírtak
alapján átértékeli eddigi hozzáállását, és a járvány elvonulásáig nem hoz olyan
döntéseket, amelyek a MÁO munkavállalóinak egészségét értelmetlenül és súlyosan
veszélyeztetik. Elvárjuk, hogy a jövőben a főigazgatói döntések meghozatalakor a
társulat tagjainak egészségének védelme elsődlegességet élvezzen, hogy ilyen
helyzet a jövőben ne állhasson elő. Ugyancsak elküldjük a MÁO járványügyi
intézkedéseiről szakvéleményt kiállító Dr. Lakatos Botond, PhD infektológus
főorvosnak, kérve, hogy amennyiben szükségét látja, módosítsa a szakvéleményben
írottakat.
Tájékoztatunk Benneteket, hogy a munkáltató által kiadott szabadságolási
tájékoztatóban foglaltak, miszerint 2021. november és december hónapra a
munkavállaló által betervezett szabadság kivételét nem engedélyezi, az Eamtv. 36. §
(1) bekezdésére hivatkozva, álláspontunk szerint visszaélés szerű joggyakorlás.
Ugyanis nehezen elképzelhető, hogy abban az esetben, ha valakik a fenti időpontban
pár nap szabadságot igénybe venné, az a „a munkáltató üzemszerű működését
súlyosan veszélyeztetné”. Ebben a kérdésben egyébként a munkáltatóval konzultációt
fogunk kezdeményezni.
Budapest, 2021. március 10.
Üdvözlettel,

