DELAVCEM POSLOVNE SKUPINE MSIN,
SINDIKATOM in SVETOM DELAVCEV

Ljubljana, dne 19.03.2020

Zadeva:

Odgovor Poslovne skupine MSIN na Javni poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
vsem delodajalcem z dne 16.03.2020

V Poslovni skupini MSIN, ki v Sloveniji zaposluje okoli 950 delavcev, skupaj s povezanimi družbami pa več
kot 1.000 delavcev, se počutimo dolžni odgovoriti na Javni poziv Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
vsem delodajalcem z dne 16.03.2020 v zvezi z razglasitvijo epidemije nalezljive bolezni COVID-19, ki jo
povzroča novi koronavirus SARS-CoV-2, ter z njo povezanih ukrepov (v nadaljevanju: poziv).
V zvezi z navedenim pozivom vsem delavcem Poslovne skupine MSIN, sindikatom ter svetom delavcev,
pojasnjujemo da pri poslovanju družb znotraj naše skupine strogo in z vso resnostjo upoštevamo vso
relevantno zakonodajo, navodila, priporočila in sprejete ukrepe pristojnih in kompetentnih institucij,
vse z namenom preprečevanja okužbe s koronavirusom, širjenja koronavirusa ter zagotovitve zdravja
delavcev in njihovih bližnjih.
Vse od izbruha koronavirusa pa do danes so bili v družbah Poslovne skupine MSIN sprejeti številni ukrepi,
ki jih glede na aktualno dogajanje, zmožnosti in navodila pristojnih institucij sproti prilagajamo in
dopolnjujemo. Na ravni skupine so bile za vse naše družbe sprejete smernice glede izvajanja preventivnih
ukrepov delodajalca za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 (»koronavirus«) in proti
potencialnemu širjenju virusa (ter njihove sprotne dopolnitve), posamezne družbe pa so v okviru ukrepov,
ki jih predvidevajo smernice, sprejemale še dodatne ukrepe glede na specifiko proizvodnje ter organizacije
dela znotraj posameznih družb.
V vseh družbah je v največji možni meri omogočeno delo od doma, vsi nenujni sestanki, srečanja in
potovanja so odpovedana, zagotovljena so razpoložljiva dezinfekcijska sredstva in če je mogoče tudi druga
razpoložljiva varovalna sredstva, osveščanje in seznanjanje delavcev glede preventivnih ukrepov poteka
že od začetka izbruha koronavirusa v Evropi, sprejeti so dodatni ukrepi glede čiščenja prostorov in higiene,
osebni stiki so omejeni na minimum, na delovnih mestih se zagotavlja priporočena razdalja med delavci
oziroma drugi ukrepi za preprečevanje okužbe. Naša poslovodstva posamično rešujejo primere rizičnih
skupin zaposlenih in staršev ter skrbnikov v njihovo in skupno korist. Podrobnejši seznam (dodatnih)
ukrepov po posameznih družbah iz skupine MSIN je v prilogi tega dokumenta.
V Poslovni skupini MSIN se zavezujemo tudi v nadaljevanju izvajati že sprejete ukrepe za zaščito in
varovanje zdravja delavcev ter jih po potrebi in v okviru zmožnosti prilagajati ter dopolnjevati glede na
morebitna nova navodila in priporočila kompetentnih institucij, vse z namenom zaščite naših zaposlenih
ter za preprečevanje morebitnega obolevanja.
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Obenem v okviru pripravljenih kriznih načrtov vsa naša poslovodstva sledijo priporočilom Ministrstva za
gospodarstvo in s ciljem ohranitve delovnih mest ter preprečevanja večje gospodarske škode do
nadaljnjega nadaljujejo z (okrnjenim) opravljanjem dejavnosti. Skrbno pretehtana odločitev upošteva
interese vseh deležnikov tako v tej krizni situaciji kot tudi za čas po njej, ko bo potrebno še naprej
zagotavljati delo ter ustvarjati prihodke, ki bodo pokrivali nastalo škodo.
Odločitve, ki jih sprejemamo, sprejemamo v dobro vseh zaposlenih v Poslovni skupini MSIN, v namen
varovanja našega zdravja ter prihodnosti, in nenazadnje poslovnega okolja, v katerem
poslujemo/delujemo.

S spoštovanjem,
Poslovodstvo družbe MSIN d.o.o.
Peter Groznik, direktor
in
Radenko Mijatović, direktor

Priloge:
Seznami (dodatnih) ukrepov po posameznih družbah
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