
 

Pierwszą rzeczą, którą chcialbym powiedzieć wszystkim członkom Lokalu 78 i ich rodzinom - Mam nadzieję, 
że wszyscy macie się dobrze, zachowujecie bezpieczeństwo i przestrzegacie niezbędnych wskazówek, aby 
chronić siebie i swoją rodzinę.  

Stwierdzenie, że żyjemy w szalonym, niepewnym czasie, to jest malo powiedziane. Wszyscy doświadczyliśmy 
wielkich wyzwań w naszym życiu – często w naszych myslach przypominaja się dni następujące po 9-11. Ale 
dzisiaj mamy do czynienia z czymś innym niż wszystko, z czym nie mieliśmy doczynienia kiedykolwiek. 
Pandemia koronawirusa dotknęła caly kraj, a szczególnie region New York / New Jersey.  

• W ciągu czterech krótkich miesięcy przeszliśmy od zerowej liczby zgonów w Stanach Zjednoczonych 
do ponad 50,000. Te liczby rosną każdego dnia.  

• A nasz region, centrum tej choroby doswiadczyl najwięcej przypadków i zgonów w kraju.  
• W Nowym Jorku i New Jersey było więcej przypadków niż w jakimkolwiek innym kraju na świecie.  

Liczby te mogą być przytłaczające, ciezko to zrozumieć ale są prawdziwe i musimy wiele zrobić, aby 
powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby. Im więcej zrobimy teraz, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się, 
tym szybciej wrócimy do normalnego życia i pracy. 

Na dzień dzisiejszy znaczna część naszej pracy została zatrzymana. Nasza praca jest niebezpieczna w 
normalnych okolicznościach, ale biorąc pod uwagę dzisiejszy kryzys, jest prawie niemożliwa. Trwają prace w 
nagłych wypadkach (emergency) ale nie jest wystarczająco duzo dla nas wszystkich. 

Są pewne rzeczy, które twój związek może zrobić, aby ci pomóc w tych trudnych czasach. Po pierwsze i 
najważniejsze, możemy być źródłem prawdziwej i bezpiecznej informacji. W tych czasach pogłoski są często 
przyjmowane za fakt i podróżują z rekordową prędkością. Wzywam Was, abyście nie wierzyli we wszystko, co 
słyszycie i czytacie, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, 
skontaktujcie się z naszym biurem. Zawsze będziemy tu, aby dostarczyć Wam dokładne, oparte na faktach 
informacje. Plotki mogą tylko przyczynić się do problemów i zamieszania.  

Nasze Fundusze Powiernicze (Trust Fund) Fundusz Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Fund) i 
LECET, pracują, aby zapewnić Wam pomoc i wsparcie. Jeśli zostales zwolniony, dostępna jest pomoc 
wykraczająca poza standardowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia w stanie Nowy Jork- stanowy zasilek dla 
bezrobotnych (NYS Unemployment). 

Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni gospodarka naszego kraju wroci do normy. Oznacza to, że 
niektóre z naszych miejsc pracy zostaną otwarte. Ale jedno się nie zmieni, macie moje uroczyste zobowiązanie, 
że zdrowie i bezpieczeństwo naszych członków zawsze będzie najwyższym priorytetem tego związku.  

Do tego czasu wzywam was do zachowania bezpieczeństwa i pozostawania w kontakcie. Jak zawsze oficerowie 
i personel Lokalu 78 są tu dla ciebie.  

Dziękuję i Bóg zapłać. 
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