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Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

Kære medlemmer.
Danmark ændrede sig markant d. 11. marts 2020, efter
Statsministerens pressemøde og orientering om myndighedernes tiltag
for at inddæmme Corona smitten i landet.
Ingen kunne forstille sig, hvad det ville komme til at betyde for vores
samfund.
Den usynlige og ubudne gæst Corona virussen gjorde sit
indtog over alt i verden. Det fortalte os, at verden er blevet utrolig lille, fordi vi rejser
meget, og sygdomme derfor kan spredes lynhurtigt.
Norditalien blev alvorlig ramt. Vi så uhyggelige billeder i TV med syge mennesker,
der ikke kunne blive indlagt, da hospitalerne var overfyldte, og døde der blev kørt væk
om natten i militærkøretøjer.
I denne svære tid beviste den danske model, hvor medlemmer står sammen i stærke
faglige fællesskaber, sit værd. Vi fik i FOA rigtig meget indflydelse hos både myndigheder
og politikkerne på Christiansborg. En indflydelse der hjalp hele Danmark bedre gennem
den hektiske tid. Blandt andet fik vi Corona anerkendt som arbejdsskade.
Danmark havde en statsminister der tog ansvar fra dag ét og lukkede vores samfund ned.
En beslutning som alle andre lande nu anerkender, var den rigtige, og erkender de burde
havde gjort det samme.
Nedlukningen betød også, at FOA Roskildes medarbejdere, med mulighed for at arbejde
hjemmefra, blev sendt hjem. De der mødte ind på kontoret hver morgen, holdt god
afstand til hinanden, vaskede og sprittede hænder for at mindske smitterisikoen.
Vi har fået mange forskellige spørgsmål fra medlemmer og tillidsvalgte i den tid der er
gået fra d. 11. marts 2020. Og spørgsmålene har ændret sig i takt med krisens udvikling.
Der har været løbende orientering om Corona på vores hjemmeside, og valgte og
konsulenters mobil nr. har været lagt på hjemmesiden, så I hele tiden har kunne få fat i
os. Her vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige TAK til alle tillidsvalgte, der har klaret
bisidderopgaver og andre opgaver på arbejdspladserne, også i denne svære tid. I har
bevist, at I kan klare mange opgaver med et fint resultat, blot med lidt telefonisk guidning
herfra.
Udlejning af vores ferieboliger ændrer sig i takt med myndighedernes anbefalinger, så gå
ind på vores hjemmeside og følg med.

Vi vil fremover gøre mere brug af videooptagelser med info om det der er aktuelt i de
forskellige sektorer. Disse vil løbende blive lagt på vores hjemmeside og på
Facebook/instagram.
FOA Roskilde følger regeringens henstillinger.
Fremmøde på afdelingens kontorer KUN efter aftale fra mandag den 15. juni 2020.
Al henvendelse skal ske på tlf. 46971990 eller mail roskilde@foa.dk
Følg med på www.foa-roskilde.dk og på Facebook.
Hvad har vi i vente:
Vi ved det ikke. Men ét er sikkert; det bliver et anderledes Danmark, vi skal navigere i
efter Corona krisen. Men vi tror på, at det nok skal gå, bare vi fortsætter med god
håndhygiejne, holder god afstand og viser hensyn til hinanden.
Vi vil i FOA Roskilde gerne sende en særlig tak til alle vores FOA-medlemmer, som de
sidste måneder har ydet en kæmpe indsats på jeres arbejdsplads. Nogle er blevet flyttet
til nye arbejdsopgaver, nogle har været en del af en nødpasningsordning, nogle er blevet
sendt hjem, nogle er måske blevet syge, da de stod i forreste række for at hjælpe andre,
og nogle har udført det de plejer. Men alle har været en del af det sammenhold, som gør
Danmark stærk.
TAK FOR DET.
På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand

Find nye medlemmer til FOA Roskilde.
Hvem vil ikke gerne modtaget et gavekort på kr. 200,-?
Nu har alle muligheden for dette.
Læs mere

Din postkasse på FOA.dk.
FOA sender sikker post til dig via Min Post.
Herfra skal du også sende beskeder og vedhæfte filer til FOA, der indeholder
personfølsomme oplysninger.
Læs mere

