Poznań, 9 lutego 2021 r.
Stanowisko
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty
i Wychowania Region Wielkopolska w sprawie objęcia dobrowolnym szczepieniem
przeciw Covid-19 wszystkich pracowników szkół i placówek, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
z późn. zm.).
Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty
i Wychowania Region Wielkopolska domaga się objęcia dobrowolnym szczepieniem
przeciw Covid-19 wszystkich pracowników szkół i placówek, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w tym nauczycieli powyżej
60 roku życia, oraz pracowników administracji i obsługi.
Uzasadnienie
W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa uczniom, rodzicom, nauczycielom,
pracownikom administracji i obsługi, programem dobrowolnych szczepień przeciw Covid19, oprócz nauczycieli powinno objąć się również pozostałych pracowników, bez względu na
wiek i zajmowane stanowisko, we wszystkich typach szkół i placówek, o których mowa w
ustawie Prawo oświatowe. Szczepienie tych nauczycieli i pracowników, wskazanych przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia nie zahamuje rozprzestrzeniania
się wirusa i naraża uczniów, ich rodziców i domowników na zachorowanie. Zaszczepienie
wszystkich chętnych pracowników umożliwi powrót uczniów do szkół i nauczania
stacjonarnego. Wśród nauczycieli wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, do których
obecnie uczęszczają dzieci i młodzież, jest duża grupa nauczycieli powyżej 60 roku życia,
którzy powinni zostać również zaszczepieni w tym samym okresie co nauczyciele do 60 roku
życia. Bez możliwości zaszczepienia ich w tym samym czasie, w którym będą szczepieni
nauczyciele do 60 roku życia, nie tylko narazi ich na zakażenie wirusem, ale sprawi, że staną
się oni potencjalnymi transmiterami wirusa. Nie tylko nauczyciele szkół, przedszkoli
i placówek oświatowych mają kontakt z dziećmi i młodzieżą. Pracownicy administracji
i obsługi, nawet przy zachowaniu reżimu sanitarnego, również mają kontakt z dziećmi
i młodzieżą, przez co są narażeni na zakażenie i stają się jednocześnie transmiterami wirusa.
Nauczyciele-wychowawcy m.in. burs, internatów, MDK oraz trenerzy prowadzący treningi
z uczniami, również mogą być ofiarami i transmiterami wirusa. Nieuwzględnienie naszego
wniosku może skutkować dalszym wzrostem zachorowań i oddali ustabilizowanie sytuacji

epidemicznej. Duża grupa pracowników oświaty, z różnych względów (np. stan zdrowia,
przypadki losowe), nie zaszczepi się w najbliższym czasie i dlatego należy dać im możliwość
zaszczepienia się w możliwie szybkim terminie, przed podjęciem pracy. Wnosimy też
o umożliwienie skorzystania z wcześniejszej „ścieżki szczepień” także nauczycielom
korzystającym z urlopów dla poratowania zdrowia, ponieważ nabycie odporności na Covid19, zwłaszcza przy chorobach współistniejących, może im umożliwić wcześniejszy powrót do
pracy.
Przekaz w zakresie skuteczności szczepionek nie powinien wzbudzać zbyt wielu wątpliwości
i obaw wśród pracowników oświaty. Dostępne powinny być również informacje dot. zasad,
czasu i miejsca szczepień. Ważne jest zapewnienie dostępu do rzetelnej wiedzy, wyjaśniania
pojawiających się wątpliwości przez lekarzy – profesjonalistów w dziedzinie epidemiologii.
W związku z powyższym, przyjęcie proponowanego rozwiązania pozwoli na powrót
wszystkich uczniów do szkół a społeczeństwa do normalności, zapobiegnie w większym
stopniu rozprzestrzenianiu się epidemii i zapewni bezpieczeństwo zdrowotne nie tylko
osobom funkcjonującym w oświacie, ale także dużej części społeczeństwa.
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