
 

 

Spočiatku by som si dovolil osloviť všetkých členov a ich rodiny Lokalu 78. Dúfam , že ste všetci 
zdravý ,  v bezpečí , a že dodržiavate všetky nariadenia potrebné na ochranu seba a svojej rodiny.  

Povedať, že žijeme v neistom čase je podcenené. Všetci sme zažili veľké výzvy v našich 
životoch,  keď sa dni , ktoré nasledovali po 11. Septembri, často vyskytnú. Ale dnes čelíme inému 
problému, ako nikdy predtým.   

Pandémia Coronavirus COVID-19 nás v krajine, ktorej žijeme veľmi tvrdo zasiahla a obzvlášť tvrdo v 
New Yorku a New Jersey  regione. Za štyri krátke mesiace sme prešli z 0 úmrtí na viac ako 50,000. 
A úmrtia pribúdajú každým dňom.  

Náš región bol stredobodom tejto choroby a videl najviac prípadov a úmrtí v krajine.   

Čísla úmrtí môžu byť ohromujúce na pochopenie, ale sú skutočné a musíme ešte veľa urobiť aby sme 
zastavili šírenie. Čím viac urobíme teraz, aby sme zastavili šírenie,  tým skôr sa vrátime k nášmu 
normálnemu životu a práci.  

V posledných dňoch sa veľká časť našich prác pozastavila. Naša práca je za normálnych okolností 
nebezpečná, ale vzhľadom na súčasnú krízu to nie je možné. Niektoré obmedzené práce pokračujú. A 
taktiež sa vybavujú pohotovostné(emergency) práce. 

V týchto ťažkých časoch naša únia vám môže pomôcť s istými vecami, ktoré vám môžu byť potrebné. 
Možno najdôležitejšie je, že sme zdrojom pravdivých a bezpečných informácií.  

V tomto ťažkom období sa často roznášajú fámy(klebety), ktoré sa šíria rekordnou rýchlosťou. Týmto 
vás chcem požiadať, aby ste neverili všetkému čo počujete,alebo čítate na internete(sociálne médiá).  

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte náš local 78, veľmi radi vám odpovieme alebo pomôžeme. 
Budeme stále k dispozícii, aby sme vám poskytli presné a pravdivé informácie.  Klebety a fámy 
môžu len zhoršiť problémy a zmätok. 

Náš trust fund, zdravie a bezpečnosť a LECET  pracujú na tom, aby  vám mohli poskytnúť pomoc a 
preukázať podporu (support). Ak ste boli prepustení z práce , je k dispozícii pomoc nad rámec 
štandardnej NYS sociálnej podpory (unemployment). 

Dúfajme,ze v najbližších týždňoch sa ekonomika začne prebúdzať,  a že niektoré z našich prác sa 
obnovia.Ale jedna vec sa nezmení, MÁTE MÔJ SĽUB,že zdravie a bezpečnosť našich členov budú 
vždy najvyššou prioritou tejto únie. 

Dovtedy vás žiadam, aby ste zostali v bezpečí a boli s nami v kontakte. Ako vždy sú tu pre vás 
pripravený zamestnanci lokálu 78 po celý čas . 

Ďakujem veľmi pekne. BOH VÁS ŽEHNAJ. 
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