Stanowisko Inicjatywy Polska dot. walki ze skutkami koronawirusa SARS-CoV-2
W związku z pandemią koronawirusa mamy w Polsce i na świecie czas szczególny, w którym
musimy być solidarni/e i wspólnie przeciwdziałać temu niebezpieczeństwu. Zagrożone jest
nie tylko ludzkie życie i zdrowie. Wyzwanie stanowi także polska gospodarka, która ma
olbrzymi wpływ na codzienne życie oraz spokojną przyszłość Polek i Polaków. Ekonomiczne
prognozy, jak się okazało, zostały obalone przez rzeczywistość dosłownie z dnia na dzień.
Żeby obywatelki i obywatele mogli czuć się bezpiecznie należy wdrożyć rozwiązania, które
pomogą walczyć ze skutkami epidemii koronawirusa w Polsce. Inicjatywa Polska proponuje
szereg rozwiązań:
1. Domagamy się zaprzestania wątpliwych inwestycji takich jak Centralny Port
Komunikacyjny,

Przekop

Mierzei

czy

olbrzymiego

finansowania

TVP

i przekierowanie pieniędzy na zabezpieczenia społeczne oraz reagowanie na
pojawiające się problemy. Trudno teraz przewidzieć, które sektory będą potrzebowały
największego wsparcia w najbliższym czasie.
2. Sprawą fundamentalną jest teraz dofinansowanie ochrony zdrowia. Pracownice
i pracownicy medyczni skarżą się na brak wystarczającej liczby maseczek i innych
sprzętów zabezpieczających. Należy też zwrócić uwagę na sytuację pielęgniarek.
Średnia wieku w tym zawodzie to 58 lat, a na zakażenie koronawirusem i tego skutki
są narażone osoby starsze. Sprzętu, o którym piszemy potrzebują także inne zawody
np. listonosze.
3. Przede wszystkim bezpieczeństwo pracowników i ich rodzin. Uważamy, że opieka
nad dziećmi powinna być 100% płatna, możliwość opieki powinni mieć rodzice do 13
r.ż. dzieci. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie to zwróćmy uwagę, iż jednym
z fundamentów jest dostęp do informacji. Domagamy się by wszystkie komunikaty
były formułowane nie tylko w języku polskim, ale też angielskim i ukraińskim.
4. Sytuacja, w której się znaleźliśmy wymaga też wsparcia przedsiębiorców/czyń.
Należy przypomnieć, że są to często osoby będące na jednoosobowej działalności
gospodarczej. Dlatego uważamy, że takie osoby powinny mieć możliwość
zawieszenia opłat za ZUS, kredyt, czynsz oraz rat za mieszkanie, mieć dostęp do
zasiłków i zostać objęte osłoną kodeksową. Z komunikatu ZUS wynika, że odroczenie

ma być uznaniowe. My zdecydowanie stoimy po stronie ludzi pracy i postulujemy
żeby było ono obligatoryjne.
5. Państwo powinno także silniej wspierać samorządy, na które spadły olbrzymie
obowiązki związane z walką z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Część z nich
realizuje programy pomocowe na rzecz osób wykluczonych. Takie inicjatywy
bezwzględnie powinny być dofinansowane. Samorządy to także instytucje publiczne,
w tym instytucje kultury. Pamiętajmy, że często artyści/tki zarabiają wtedy, gdy grają
np. spektakle. To kolejna grupa zawodowa, o którą należy zatroszczyć się szczególnie.
6. Jasne i klarowne stanowisko w sprawie odrabiania zajęć w szkołach oraz na
uczelniach to warunek normalnego funkcjonowania szkolnictwa. Część instytucji
i/bądź osób prowadzących nie radzi sobie z zaistniałą sytuacją nakładając wręcz
niemożliwe do spełnienia wymogi żeby np. zaliczyć przedmiot.
7. Pandemia dotyka też zwierzęta, należy wdrożyć szereg mechanizmów zapewniających
informacje na temat tego, że zwierzęta nie są nosicielami koronawirusa. Potrzebne są
szybkie działania, bowiem z doniesień mediów wynika, że ludzie chcą je usypiać czy
pozbyć się ich za wszelką cenę. Nie możemy dopuścić do sytuacji z Chin, gdzie
zginęło wiele z nich.
8. Ludzie żeby czuć się bezpiecznie muszą wiedzieć, że państwo nie zrobi im krzywdy.
Domagamy się uśpienia terminów spraw aż do odwołania stanu zagrożenia. W okresie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszony powinien być
też bieg terminów na dokonanie czynności przez spółki, NGO-sy i inne osoby prawne.
Rozwiązanie jest podyktowane koniecznością zwolnienia tych podmiotów od
wykonywania ich powinności ustawowych, w sytuacji niedziałania lub znacznego
ograniczenia działania organów państwowych.
Mamy do czynienia z podwójnym kryzysem: po pierwsze, stan zagrożenia ludzkiego życia i
zdrowia, a po drugie kryzys gospodarczy. Przede wszystkim apelujemy też o solidarność i
współpracę ponad wszelkimi podziałami. Wspólnie damy radę!

