Сите држави околу нас прогласуваат победа во борба со ковид 19, додека ние би требало да прогл
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Кризен менаџмент или криза на менаџментот

Со користење на терминот „контрола” на ковид 19 пандемијата, наместо борба
со истата, Владата прифати дека не може целосно да го супресира ширењето на
вирусот.
Дали промената во политиката на Владата, поточно на Министерството за здравство и
„фамозната“ комисија за заразни болести, олицетворена во нејзиниот прв човек, е општо
прифатлива, во најмала рака е дискутабилна, но сепак главниот проблем останув –
начинот на менаџирање на кризата со КОВИД 19. Досегашните политики немаа во себе
зацртано некои долгорочни и ефективни мерки, туку сѐ се сведуваше на делумни дневно
политички одлуки – преку карантин за викенд, полициски час за време на работна
недела, неколку часа за верски празник итн.

Целосната неможност на министерството за здравство се простира на повеќе од 4-5
месеци и сведоци сме на секојдневни пропусти. Доволно е само да се видат бројките на
ново заразени во последните неколку дена. Неефективноста на мерките доведе и до
зголемување на бројот на позитивни случаи меѓу здравствените работници. Тоа се оние
деградирани професионалци кои го носат целиот товар на борбата со ковид 19. Во овој
период ни се случува втор пик, иако според мене, поверојатно се работи за одложен прв
пик – кој не требаше да се случи или не требаше да биде во толкав број. Ова е директен
резултат на погрешните политики на министерството за здравство, ненавремени и
нецелосни. Во обидот да се избегне политичка и морална одговорност на првите луѓе на
министерството за здравство и комисијата за заразни болести, одговорноста се бара
каде, ако не на погрешно место – кај граѓаните!
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Граѓаните се криви затоа што 3 месеци живеат во страв, здравствените работници се
виновни затоа што 3 месеци се 24/7 на работа, со несоодветна или никаква заштита.

Патем, до каде е најавеното тестирање на здравствените работници? Се плашам дека
намерно се избегнува тестирањето на таа популација бидејќи ако се спроведе, убеден
сум дека резултатите ќе бидат поразителни и веќе расклатениот здравствен систем,
конечно ќе крахира.

Како е можно сите земји во наше опкружување да имаат намален број или 0 (нула) ново
заразени, а за тоа време кај нас пандемијата да добива на замав?

Не можам, а да не се сетам на една изрека додека студирав — на кривата ракета, крива
и е вселената.

Некои земји прогласија и крај на епидемијата и полека животот го враќаат во нормала.
Дали кај нив граѓаните се „попослушни“, повеќе си го чуваат здравјето од моите
сограѓани или нешто друго е во прашање?

На последната од низата прес-конференции, на кои се „истура“ сомелена статистика, на
прашање упатено кон министерот Филипче и д-р Караџовски за тоа дали чувствуваат
одговорност за неефективноста на мерките против ковид 19, и двајцата одговорија дека
не чувствуваат никаква одговорност?! Едниот дури и со арогантен став спрема
новинарите, поточно новинарката која му го постави прашањето. Етика? Одговорност?
Што беше тоа?

Според дотичните господа, мерките се одлични и затоа Форбс не става во друштво се
земји како Доминика и Св. Луција и сме на дното во светот во борба со корона вирусот, а
во Европа сме и последни по безбедност и ефикасност во борбата. Сите држави околу
нас прогласуваат победа во борба со ковид 19, додека ние би требало да прогласиме
капитулација.

И додека Заев и Филипче нѐ убедуваат дека ова е новата „нормалност“, во светот нѐ
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земаат како пример за промашени политики и неефикасност во справување со корона
вирусот. Истите тие ликови и нивните вазали „трубат“ дека само избори ќе нѐ вратат во
нормала, но јас лично не сум убеден во тоа.

Тоа што некој се дрзна за време на пандемија да води политичка кампања доведе до
зголемување на бројот на заразени и со тоа и бројот на починати, во некое идно време
ќе треба да одговара, а во меѓувреме, „драги“ господа излезете од кризата на
менаџментот и менаџирајте ја кризата. На прво место со Вашите оставки.
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