Persbericht - Covid-19

Jan Palfijn bedankt
zijn helden met mokerslag!
“VSOA-lrb is furieus!
Het statutair personeel wordt zonder loon gezet
na terugkeer uit rode zones”.
Dit hebben we nog nooit meegemaakt!
Voor de contractuele personeelsleden wordt – in geval van quarantaine en terugkeer uit zone
rood - beroep gedaan op het systeem van tijdelijke werkeloosheid wegens overmacht, maar de
statutaire personeelsleden zet men gewoon zonder loon! Begrijpe wie kan reageert VSOA-lrb.
In hoofde van statutaire personeelsleden dient er ingeval van een quarantaine en overmacht
sprake te zijn van dienstvrijstelling met behoud van loon. Als een zone vandaag groen kleurt en
morgen rood, kan het personeelslid hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, laat staan
hiervan het slachtoffer worden.
Voor een statutair personeelslid is er wettelijk geen systeem van tijdelijke werkloosheid
voorzien, enkel kan het met dienstvrijstelling worden gesteld. Het hoeft dan ook geen betoog
dat het net die personeelsleden waren die het meest en het langst werden ingezet om de
burgers te verzorgen.
Verder dienen we ook te vermelden dat de vakbonden veelal voor voldongen feiten worden
gesteld door de directie van het Jan Palfijn ziekenhuis. We begrijpen dat er voor sommige
zaken snel moet beslist worden maar van inspraak of overleg is geen sprake meer. Via e-mail
kregen we dienaangaande het volgende antwoord : “De maatregelen van de overheid zijn op
donderdagavond gewijzigd. Het coronateam heeft hierover vrijdagochtend een beslissing
genomen, die werd voorgelegd ter info. Gelet op de dagelijkse updates en cruciale
wijzigingen, is het niet mogelijk om 5 dagen te wachten om hierover te communiceren”. Er kan
immers altijd met de vakbonden worden overleg gepleegd, dit kan trouwens ook vanop afstand.
Voor ons zit er dan ook niet anders meer op dat via de pers hierover te reageren.
Vele werknemers hebben de laatste maanden het beste van zichzelf gegeven, waardoor ze
echt nood hadden aan die welverdiende vakantie. Hen nu afstraffen om een reden waar ze zelf
niets kunnen aan verhelpen is er fors over vindt VSOA-lrb.
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