ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19
Αξιολογώντας το Πρωτόκολλο Προστασίας και Προφύλαξης Παραγωγής (4Π)
το οποίο η PACT έχει υιοθετήσει και συστήσει στις εταιρίες/μέλη της μετά την
έναρξη των γυρισμάτων τον περασμένο Ιούνιο, διαπιστώσαμε ότι τα τα μέτρα
που εφαρμόστηκαν και μάλιστα πέραν των επιβαλλόμενων από το σχετικό
Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού, λειτούργησαν αποτελεσματικά
προφυλάσσοντας τους εργαζόμενους αλλά και τις τρέχουσες παραγωγές.
Με δεδομένη όμως την αύξηση των κρουσμάτων στην περιφέρεια Αττικής,
αλλά και την συγκυρία να εντοπιστούν κρούσματα σε δυο παραγωγές
εταιρειών / μελών (τα οποία διακόπηκαν πάραυτα και ακολουθήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες από τον ΕΟΔΥ διαδικασίες), όπως συζητήσαμε και στην
πρόσφατη Γενική Συνέλευση, η PACT θεωρεί επιβεβλημένες τις παρακάτω
ενέργειες:
Πριν την έναρξη μιας παραγωγής συστήνουμε κάθε συνεργάτης ο οποίος θα
έχει φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας, να προσκομίσει
αρνητικό τεστ PCR, το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει εντός 72 ωρών πριν από
την έναρξη της συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο συνεργάτης δεν έχει ήδη
πρόσφατο αρνητικό τεστ, τότε θα υποβληθεί σε νέο τεστ χωρίς το σχετικό
κόστος να επιβαρύνει τον ίδιο.
Εννοείται πως σε παραγωγές που καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα, θα
πρέπει τουλάχιστον ανά εβδομάδα (ή και πιο σύντομα εάν το επιθυμούν οι
πελάτες μας) να γίνονται νέα τεστ στους συνεργάτες που θα συνεχίσουν να
έχουν φυσική παρουσία στα γυρίσματα.
Επειδή η ασφάλεια και η προστασία της υγείας των εργαζομένων είναι το
κυρίαρχο κίνητρο κάθε ενέργειας μας, το Δ.Σ. σας υπενθυμίζει να κάνετε
γνωστό σε όλους τους συντελεστές ότι σε περίπτωση που κάποιος
διαγνωστεί θετικός ή έρθει σε επαφή με ύποπτο κρούσμα covid-19, τόσο
κατά την διάρκεια της παραγωγής, όσο και εκτός του εργασιακού χώρου, θα
πρέπει να ακολουθήσει όλα τα απαιτούμενα μέτρα που προβλέπονται από την
σχετική νομοθεσία προκειμένου να προστατευτούν όλοι οι εμπλεκόμενοι
συντελεστές και να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού, να επικοινωνήσει
με τον ΕΟΔΥ καθώς και να ενημερώσει άμεσα την εταιρία παραγωγής με την
οποία συνεργάστηκε, τρίτους με τους οποίους ήρθε σε επαφή, αλλά και όποια
εταιρεία πρόκειται να συνεργαστεί στο επόμενο έργο.
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