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Zaradi morebitnega zavračanja testiranja ali cepljenja
ob epidemiji bomo članicam in članom zagotavljali
pravno pomoč ob morebitnih težavah, kot za vse ostalo
V SVS prejemamo veliko vprašanj o testiranju in cepljenju proti Covid-19. Uvodoma naj poudarimo,
da v SVS nismo epidemiologi, virologi, infektologi ali kakršnikoli strokovnjaki glede virusov in
epidemij, da bi lahko z gotovostjo trdili kaj je prav in kaj ne. V družbi je na splošno veliko zmede
in nejasnosti glede epidemije. Posledično imamo večino članov, ki se želijo testirati in čimprej cepiti,
ter nekaj članov, ki eno ali oboje zavračajo. Zato ne moremo in ne pozivamo članov naj se testirajo
ali cepijo. Prav tako ne smemo nekritično zaupati teorijam o zlonamernem testiranju in cepljenju.
Zaradi tega tudi ne bomo pozvali k morebitnemu zavračanju testiranja ali cepljenja. Vsak si mora
sam razjasniti kaj je prav in kaj ni, ter komu bo verjel in zaupal, odločitev o testiranju in cepljenju
pa je osebna odločitev.
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V SVS zaupamo stroki in menimo, da sta z vidika zagotavljanja varnosti pri delu testiranje in
cepljenje koristna ter edina pot za lastno in zaščito sodelavcev. Le tako lahko vemo, da nismo okuženi
in ne ogrožamo nikogar, vključno z našimi družinami. Delodajalec, sploh pa SV, mora zagotoviti
potrebno število operativnih in zdravih ljudi, ki bodo lahko izvajali svoje naloge. Zagotavljanje tega
pa je v sedanjih razmerah edino mogoče s testiranjem in cepljenjem. Nihče si ne želi, da bi zaradi
neukrepanja nadrejenih domov prinesel virus in okužil svojca, za katerega je lahko virus tudi
smrtonosen. Delavcem v nekaterih poklicih je že odrejeno obvezno testiranje, če želijo opravljati
svoj poklic.
Tako kot moramo opraviti določena cepljenja pred odhodom na MOM (brez tega ne smemo na
nalogo), tako kot moramo na zdravstveni pregled, če nam to odredi nadrejeni, tako kot moramo
dokazano biti zdravi, če želimo opravljati vojaško službo, je možno, da bo nekoč povsem običajno
tudi obvezno testiranje in cepljenje za delo v domovini.
Predlagamo članom, ki so v dvomih glede testiranja in cepljenja, da zaupate stroki, našemu
zdravstvenemu osebju in ponovno temeljito razmislite o vzrokih za zavračanje testiranja in cepljenja.
Odločitev pa je vsekakor samo vaša.
V primeru, da bi kdo zaradi odločitve glede testiranja in cepljenja utrpel kakršnokoli škodo ali bi se
zaradi tega postavil pod vprašaj njegov delovnopravni status, mu bomo v SVS zagotovili pravno
pomoč in pomagali z vsemi močmi in sredstvi, ki jih imamo na razpolago.
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