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Kriza na trgu dela v času COVID-19 in možne rešitve

Ne glede na dejstvo, da se celotna Slovenija v tem trenutku mora ukvarjati predvsem z 
omejevanjem širjenja epidemije COVID-19, pa se tako v javnem sektorju kot v gospodarstvu 
že kažejo tudi krizne situacije v zvezi z presežki delavcev na eni ali pomanjkanjem na drugi 
strani. Kolikor je to v moči Adecca, bomo še naprej nudili pomoč javnemu sektorju in 
gospodarstvu na eni, ter delavcem na drugi strani.

Da bi lahko izvajali svojo storitev, smo zaradi zagotavljanja varnosti naših delavcev in vseh 
iskalcev zaposlitve že uvedli nekj ukrepov povezanih z zaščito zdravja:

1. Večino dela, ki ga lahko, ga odpravljamo od doma in prek video konferenc.

2. Vse iskalce zaposlitve prav tako opogumljamo, da uporabijo digitalne dostope do 
naših svetovalce in predvsem tudi video konference.

3. V primeru, da je obisk katere od naših poslovalnic nujen, od vseh iskalcev zahtevamo 
vnaprejšnjo najavo, da bi preprečili hkratno zbiranje večjega števila posameznikov.

4. Vse kontaktne točke redno razkužujemo.

Predvsem pa se pripravljamo na situacijo, ko bo epidemija že pod kontrolo in se bodo 
pokazale realne gospodarske posledice in seveda tudi posledice na trgu dela. Zavedamo se, 
da so lahko ukrepi državne pomoči podjetjem ob soočanju z epidemijo sicer nujne, a 
zagotovo zgolj kratkoročne blažitve položaja. Ocenjujemo, da se že danes soočamo s 
presežki delavcev na eni in pomanjkanji na drugi strani. Agencije za posredovanje dela smo 
ena od pomembejših rešitev pri hitrem odzivanju na taka neskladja, saj našim delavcem 
zagotavljamo večjo varnost glede trajnosti zaposlitve, organizacijam pa hitrejše odzivanje na 
ugotovljene presežke ali potrebe po kratkotrajnejših dodatnih zaposlitvah.
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