Звертаючись до усіх членів профспілки Local78 та їх родин, хотілося б почати з наступного: маю
надію, що усі перебувають в доброму здоров‘ї та безпеці, дотримуючись належних рекомендацій
щодо особистого захисту та захисту родини.
Сказати, що ми живемо у божевільний та непевний час, - це нічого не сказати. Ми усі
зіштовхнулися з великими випробуваннями - часто пригадуються дні, які слідували за подіями
9/11. Але те, з чим ми зіштовхнулися сьогодні, - вкрай відрізняється від минулого. Пандемія
коронавірусу грізно вдарила по країні та зокрема по Нью-Йорку та Нью-Джерсі.
• За короткі чотири місяці смертність в Сполучених Штатах зросла від нуля до 50 тисяч осіб. І
така кількість зростає щодня.
• Наш регіон став епіцентром захворюваності з найвищою кількістю випадків інфікування та
смертності.
• У Нью-Йорку та Нью-Джерсі спостерігається найбільше випадків захворюваності, ніж у цілому
світі.
Таку кількість надзвичайно важко осягнути. Реальність є наступною: слід прикласти максимум
зусиль щодо зупинення поширення вірусу. Якомога більше ми зробимо сьогодні - швидше
отримаємо можливість повернутися до звичного життя та роботи.
Станом на сьогодні, великий об‘єм роботи зупинено. Оскільки наша діяльність є небезпечною за
звичайних умов, то в умовах кризи вона взагалі стала неможливою. Окремі лімітовані роботи
тривають. Проводяться екстренні роботи. Та цього менш, ніж достатньо для нас.
Є певний обсяг речей, в яких Ваша профспілка може доромогти у цей скрутний час.
Першим та найбільш важливим є те, що ми є джерелом правдивої та безпечної інформації. За
непевних часів, плітки часто сприймаються як факти та поширюються з надзвичайною швидкістю.
Закликаємо Вас не вірити усьому, що чуєте чи читаєте, особливо, в соціальних мережах.
У разі наявності питань чи занепокоєння, просимо контактувати профспілку. Ми завжди готові
надати точну та фактичну інформацію. Плітки завжди призводять до неприємностей та плутанини.
Трастові фонди, фонд охорони здоров’я та безпеки, LECET працюють для забезпечення допомоги
та підтримки. Якщо Ви підлягаєте скороченню, на додаток до загального страхування по
безробіттю в Нью-Йорк штаті, є доступною допомога від профспілки.
Сподіваємося що протягом кількох наступних тижнів почнемо спостерігати відновлення економіки.
А це означає, що окремі наші проекти буде поновлено. Єдине, що завжди залишатиметься
незмінним,- Ви маєте мою урочисту обіцянку: життя та безпека членів профспілки є найвищим
пріоритетом для нашої профспілки.
Закликаю Вас залишатися в безпеці та на зв‘язку. Нeзмінно, службовий склад Local78 працюватиме
для Вас.
Дякуємо та зичимо Божого благословіння.
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