STANOWISKO NR 4/2020
STRONY PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie problemów zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie
epidemii koronawirusa.
Strona Pracodawców i Pracowników Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego wyraża uznanie i wdzięczność pracownikom służby zdrowia
naszego województwa za zaangażowanie i ofiarność w walce z epidemią koronawirusa, mimo
towarzyszącego zagrożenia oraz wielu organizacyjnych trudności.
Mając na uwadze dalszy okres walki z pandemią i dostrzeganą potrzebę poprawy
skuteczności działań i bezpieczeństwa, Strona Pracodawców i Pracowników WRDS WL
przedkłada poniższe wnioski i postulaty:
1. Postulujemy o utrzymanie na zadawalającym poziomie zaopatrzenia w indywidualne
środki ochrony i realizację tego zadania w sposób ciągły i planowy, z uwzględnieniem
zmieniającego się zapotrzebowania i lokalnej sytuacji epidemiologicznej.
2. Wnosimy o niezwłoczne zabezpieczenie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników
służby zdrowia pracujących w bezpośrednim narażeniu.
3. Wnosimy o uznanie zakażenia wirusem COVID - 19 personelu pozostającego
w bezpośrednim kontakcie z chorymi jako wypadek w pracy oraz uznanie ewentualnych
następstw zdrowotnych jako choroby zawodowej.
4. Niezbędne jest zapewnienie wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, w tym personelowi
Państwowego Ratownictwa Medycznego (w uzasadnionych wskazaniach) szybkiej,
nieodpłatnej dostępności do testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2.
5. Wnosimy o niezwłoczne objęcie pracowników szpitali oraz Państwowego Ratownictwa
Medycznego pracujących w bezpośrednim narażeniu na zakażenie SARS-CoV-2
ubezpieczeniem zdrowotnym i ubezpieczeniem na życie - na czas trwania stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
6. Szpitale Województwa Lubelskego oprócz pomocy finansowej, potrzebują również
pomocy organizacyjnej w dokonywaniu zakupów. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że
dokonywanie zakupów ze względu na ograniczoną podaż i wysokie ceny jest trudniejsze.
Proponujemy aby przy Urzędzie Marszałkowskim we współpracy z Urzędem Wojewody
oraz podmiotami tworzacymi szpitale utworzyć grupę zakupową. W skład grupy
proponujemy powołać przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody oraz
przedstawicieli szpitali mających doświadczenie w zakresie zaopatrzenia.
7. Wnosimy o rozważenie nowelizacji budżetu NFZ w kierunku uwzględnienia aktualnie
zwiększonych i pierwotnie nie ujętych w planach kosztów funkcjonowania jednostek służby
zdrowia. Proponujemy rozważyć podjęcie prac nad nowelą Tarczy Antykryzysowej
w kierunku możliwości objęcia podmiotów leczniczych zwolnieniem ze składki na Fundusz
Ubezpieczeń Społecznych na okres trwania stanu epidemii.
Stanowisko zostało zaakceptowane przez dwie strony dialogu: stronę pracodawców i stronę pracowników
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podpis w imieniu ww. stron złożył
Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
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Parlamentarzyści Ziemi Lubelskiej;
Ministerstwo Zdrowia;
Oddział Wojewódzki NFZ;
Wojewoda Lubelski;
Marszałek Województwa Lubelskiego;
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie;
Powiatowe Urząd Pracy Województwa Lubelskiego;
Miejskie Urzędy Pracy w miastach na prawach powiatu Województwa Lubelskiego;
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju.
Państwowa Inspekcja Pracy.
Rada Dialogu Społecznego.

