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Vážení predstavitelia vlády Slovenskej republiky, prestaňte rozprávať o vyhlásení tvrdého lockdownu!
V Klube 500 nevidíme jeden jediný dôvod, prečo by sme na Slovensku ako v jedinej krajine EÚ mali pristúpiť
k najtvrdšiemu opatreniu, ktorým je vypnutie ekonomiky, tzv. lockdown. Namiesto toho, aby ste sa zamysleli
nad sebou, nad svojou prácou a svojimi výsledkami, neustále prichádzate s rozporuplnými, neuváženými
a mnohokrát nerealizovateľnými opatreniami, ktoré prinášajú chaos a znechutenie obyvateľstva.
Prosíme Vás, zamyslite sa nad svojím konaním, nezastrašujte ľudí vyhlásením lockdownu. Ako členovia Klubu
500 priebežne testujeme svojich zamestnancov a výsledky testovania sa pohybujú dlhodobo okolo 1%
pozitívnych ľudí.
Väčšina našich firiem sa teší rastúcej zákazkovej náplni a namiesto podpory štátu a vytváraniu podmienok na
úspešné plnenie zákazkovej náplne tu máme zneisťovanie našich obchodných partnerov o úplnom vypnutí
ekonomiky. Neškoďte nám!
Začnite sa venovať svojim povinnostiam, usporiadajte si vládu, usporiadajte si parlament, usporiadajte si
všetko, čo potrebujete a nezaťažujte nás svojimi problémami! Vlastné nedostatky zakrývate šikanou
obyvateľov!
Klub 500 je znepokojený aj vyhláseniami o vypínaní ekonomiky zo strany niektorých predstaviteľov obcí
a miest, naposledy od primátora Nitry. Kto je primátor Nitry? Kde zmúdreli títo ľudia z večera do rána, že
vedia, že čo je treba na Slovensku robiť ?!
Klub 500 považuje tieto vyhlásenia za trestný čin, za šírenie poplašnej správy, nakoľko majú priamy negatívny
dopad na fungovanie našich firiem.
Považujeme to za hanbu a provokáciu od ľudí, ktorí nemajú praktické skúsenosti, nikdy neboli zodpovední
za živobytie svojich zamestnancov a ich rodín. Členovia Klubu 500 sú pripravení v prípade vyhlásenia
lockdownu vyhlásiť štrajk a blokovať cesty vo svojich regiónoch a touto formou upozorniť na nelogické,
nezmyselné a šikanózne opatrenia vlády!
Aj posledné rozhodnutia o plošnom zavedení respirátorov považujeme za jedno hlúpe rozhodnutie!
Respirátory neboli vyvinuté na celodenné nosenie mladými, starými, chorými ľuďmi! Namiesto toho, aby ste
začali liečiť pozitívnych obyvateľov okamžite po testovaní pri nástupe do domácej karantény, prichádzate
s takýmito nezmyslami!
Vážení predstavitelia vlády, nezaťažujte nás vašimi žabomyšími vojnami! Začnime sa venovať reštartu
ekonomiky Slovenska a robme všetko preto, aby ľudia mohli začať chodiť do práce, aby boli otvorené
obchody, aby boli otvorené školy, skrátka všetko, aby sme sa vrátili do normálneho života.
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