Скопје 26.06.2020

Драги колеги,
Имајќи го предвид развојот на Ковид-19 епидемијата во Македонија, како и последните
случувања во Макстил, се чувствувам повикан да ви се обратам уште еднаш. Најпрвин, ви
благодарам за се што направивте досега за да го заштитите вашето здравје и здравјето на вашите
блиски и колеги, меѓутоа ситуацијта е далеку од смирена.
Иако се надевавме дека ќе завши за неколку месеци, епидемијата доби поголем замав во
изминатите недели. Сведоци сме на бројки на новозаразени кои не ги видовме во првиот бран на
епидемијата. Исто така сведоци сме и на случаи на наши колеги кои се заразија со вирусот, како и
на смртни случаи предизвикани од вирусот кај блиски роднини на наши вработени.
Сето ова не стававо ситуација кога мора да бидеме многу повнимателни и попретпазливи
од минатиот период, дотолку повеќе што вирусот напаѓа и релативно млади луѓе без претходни
здравствени проблеми и може да доведе и до смрт. Со големите броеви на новозаразени во
државата беше само прашање на време кога и Макстил ќе биде директно погоден од епидемијата.
Меѓутоа тоа не значи дека не можеме да направиме ништо за да се спротивставиме на ширењето
на вирусот. Не смееме да дозволиме заразување на работното место и загрозување на здравјето на
колегите и нивните семејства.
Сакам да ве информирам дека сите изречени заштитни мерки од почетокот на епидемијата
се сеуште важечки и ве повикувам најдоследно да ги почитувате истите. Важечки се и санкциите за
непочитување на заштитните мерки и ве уверувам дека нема да дозволам неодговорно
однесување на поединци на работното место да го загрози здравјето на колективот и да го стави
под знак прашалник работењето на Макстил во наредниот период. Економските ефекти од кризата
веќе почнавме да ги чувствуваме, влошувањето на здравствената и работната способност на
Макстил мора да го избегнеме.
Уште еднаш ве повикувам, најригорозно да ги почитувате пропишаните заштитни мерки на
Макстил и да се придржувате до мерките пропишани од Министерството за здравство кога не сте
на работа. Се работи за вашето и здравјето на вашите најблиски, се работи за здравјето на вашите
колеги, се работи за иднината на Макстил.

Искрено ваш,
Димитар Цветковски
Претседател на Одборот на Директори

