Поштоване и драге колегинице и колеге,
Свесни сте да су се околности у којима живимо и радимо драстично промениле.
Још увек не знамо колико ће те околности да трају. Сви се надамо - што краће.
Знате и колико је наша компанија важна за Србију. Свако од нас, без обзира на
ком радном месту се налазио, има значајну улогу у обезбеђивању нормалног
функционисања електроенергетског система наше земље. Наша компанија не
може и не сме да стане, али смо рад и радно окружење у потпуности прилагодили
ситуацији у којој нашим грађанима прети опасност од ширења корона вируса.
Редовно сте обавештавани о мерама које доноси кризни штаб наше компаније,
који свакодневно заседа. Велики део вас своје послове обавља од куће. Наравно,
има и оних чије је присуство на месту рада неопходно, као што су диспечери,
руковаоци, монтери, ИТ инжењери, инжењери на пословима одржавања, наше
службе безбедности и здравља на раду и друге службе подршке - и за њих важе
посебне мере опреза.
Ипак, било да посао обављате од куће или сте на радном месту - молим вас да
будете одговорни. Знам да сте одговорни према свом послу, у то сам се уверила
радећи са вама свих ових година. Овај пут вас пре свега молим да будете
одговорни према свом здрављу и према здрављу људи у свом окружењу, а
нарочито оних старијих.
Слушајте сва упутства, директиве и смернице. Придржавајте их се чак и уколико
вам се понекад учине претераним или непотребним. Њих, у најбољем интерсу
свих нас, доносе стручни људи који имају знање и праве информације.
Места за панику нема. Али - треба бити опрезан. И понављам - треба бити
одговоран. Уосталом, одговорност је вредност наше компаније и нешто по чему
препознају нас из ЕМС-а.
Драги моји - свашта смо већ прегурали преко главе - бомбардовања, непогоде и
поплаве. Прегураћемо и ово.
А у овом тренутку - баш ми одлучујемо о томе да ли ће последице бити лакше или
теже.
Сигурна сам да ћемо донети праву одлуку!
Ваша колегиница,
Јелена Матејић

