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Syndicale acties 1 en 15 december

Geachte professor, geachte dokter,

Geachte mevrouw, geachte heer,

Op donderdag 20.11.2014 werd een protocol getekend door de vertegenwoordigers van

de directie en de representatieve vakorganisaties over de bezetting op de geplande

actiedagen l en 15 december 2014.

Op deze dagen wordt gewerkt op zondaesdienst, zonder uitzonderingen.

De zondagsdienst loopt van:

30 november 2014 22u tot 2 december 2014 OOu

14 december 2014 22u tot 16 december 2014 OOu

De lijst met de personeelsleden die de zondagsnorm zullen invullen, evenals de lijst met

de wachtdiensten die normaal actief zijn op een zondag dient tegen uiterlijk woensdag

26.11.2014 12u via het sectorbureau aan de dienst Personeelsadministratie bezorgd te
worden.

Indien de zondagsnorm niet kan worden ingevuld door werkwilligen of door vrijwillige

intrekking van verlof kan worden opgevorderd (op voorwaarde dat wij het noodzakelijke
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bevel krijgen van de Minister). Ingeval opvorderingen moeten gebeuren, gelieve dan op de lijst te vermelden wie

moet opgevorderd worden en of de opvordering al dan niet nog op dienst kan worden afgeleverd.

De personeelsleden die de zondagsnorm moeten invullen, de noodzakelijke wachtdiensten en de artsen ontvangen
een toegangskaart. De verdere instructies zullen bijgevoegd worden bij de toegangskaart.

De personeelsleden die werkwillig zijn en niet over een toegangskaart beschikken, mogen uiteraard naar het UZ

Gent komen om te werken. Evenwel wordt ernstige hinder verwacht in de nabije omgeving van het ziekenhuis.

Overmacht zal enkel kunnen worden ingeroepen indien het personeelslid kan aantonen dat al het mogelijke is
gedaan om de werkplek te bereiken.

Wij rekenen op uw medewerking.

Met de meeste hoogachting,

Prof. dr. E. Mortier

Afgevaardigd Bestuurder


