Vyjádření předsedy ZO OSZSP ČR k TV pořadu: Budovy ZZS JmK
Po shlédnutí TV pořadu o výjezdových základnách ZZS JmK bych očekával, že vedení
ZZS JmK uzná špatné pracovní podmínky záchranářů VZ Hustopeče, Kyjov, Veselí atd., ale
opak je pravdou.
K VZ Hustopeče uvádím, že místo snahy o hledání nějakého řešení, které by alespoň
částečně zlepšilo naše pracovní podmínky, učinilo vedení pravý opak. V TV pořadu byl
kamerou zabrán sporák, který BYL umístěn v nevytápěné chodbě za garáží, kde se rovněž
nachází kontejnery a lednička na infekční odpad. Pan ředitel by si měl uvědomit, kdo ho tam
instaloval a kdo každý rok dělal kontrolu BOZP. Dlouhá léta to nikomu nevadilo. Na rozdíl od
vedení si nemůžeme zajít do restaurace nebo jídelny a v klidu si sníst teplou stravu. Sami víte,
že jste obvykle odkázáni na vlastní ohřívané jídlo, které si ve službě často ani nestačíte sníst.
Je to daň za naši práci pro pacienty a drtivá většina zaměstnanců ve výjezdové skupině to
chápe.
Bohužel to nechápe pan ředitel, který po odvysílání TV pořadu nechal do 24 hod.
sporák z VZ Hustopeče odvézt. Pan ředitel ani neví, jak VZ Hustopeče vypadá, proto požádal
záchranářku, aby prostory VZ paní redaktorce ukázala(následně k této zaměstnankyni měl
nevhodný komentář). Kdyby měl alespoň trochu zájem o podmínky na VZ Hustopeče, zjistil
by, že nemáme ani kuchyňku, kde by se dalo jídlo ohřát. Lednička a malá mikrovlnka je
umístěna v šatně zaměstnanců VZ Hustopeče. Pan ředitel by měl poděkovat všem
zaměstnancům VZ Hustopeče, Veselí, Kyjov atd. za to, že v takových podmínkách pracují, a ne
reagovat okamžitým odvozem inkriminovaného sporáku (dalo se přece pro něj najít jiné
místo). Ne každé jídlo se dá ohřát v mikrovlnné troubě v šatně.
K VZ Veselí snad není ani co dodat. Jen škoda, že v pořadu nezazněla slova, která řekl
pan ředitel. Mám na mysli nepřetržité odmetání sněhu z výjezdových aut, odnášení léků
z vozu po každém výjezdu a opětovné naskládání do vozu před výjezdem. Bylo by dobré,
kdyby se pan ředitel alespoň do vozidel podíval, aby věděl, jakou nesmyslnost řekl.
Musím dodat, že toto stanovisko nepíši za zaměstnance VZ Hustopeče, ale jako
předseda ZO OSZSP ČR, aby znovu nedocházelo k jistým telefonátům vedoucím VZ
Hustopeče.
Bohuslav Zrza, předseda

