NAAM:

VOORNAAM:

KLAS:

VAK:

ARBEIDSMARKT

Vanaf woensdag 18 maart gelden er strengere maatregelen. Iedereen
moet vanaf nu zoveel mogelijk thuisblijven. Enkel noodzakelijke
verplaatsingen zijn nog toegelaten. Maar welke impact heeft dat op het
werk? Naar het werk gaan mag dus nog wel, maar telewerken
(thuiswerken) moet de norm worden. Bedrijven waar telewerken niet
mogelijk is, moeten de regels van sociale afstand respecteren (1 meter
tussen mensen). Bedrijven die de regels niet kunnen garanderen, moeten
sluiten. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de economie.

Waaraan moet de overheid de voorrang geven wat haar maatregelen betreft
het coronavirus? Geef ze voorrang aan volksgezondheid of moet de impact
op de economie voorrang krijgen? Wat denk jij? En waarom?

Vraag aan een medeleerling wat hij/zij hierover denkt.

Vind je dat mensen zich voor hun werk nog steeds naar risicogebieden mogen
verplaatsen? Dat ze zich om economische reden minder aan de regels moeten
houden, want een job is belangrijk? Waarom wel/niet?

Wat zegt jouw levensbeschouwing enerzijds over werken in het algemeen en
werken in een situatie waarin we ons nu bevinden?

Lees het volgende korte artikel
Werken in coronatijd
Mooi van de regering om degenen die technisch werkloos zijn te compenseren
door hen
70% van hun loon te laten behouden en tussen te komen in de gas- en
electriciteitsfacturen.
Door thuis te moeten blijven hebben zij nu ook minder risico op besmetting. Maar wat
met de mensen die verplicht zijn om verder te werken: medisch personeel, postbodes,
vuilophalers,
... die een groter risico lopen, hebben die dan geen recht op een soort risicopremie?
Martin Debacker, Waarmaarde

Zou jij blijven werken in deze omstandigheden? Waarom wel/ waarom niet?

Ben jij een voorstander voor een risicopremie voor mensen die jobs uitoefenen
met een grotere risico? Waarom wel/waarom niet?

Wat als de regering geen 70% betaald, en je geen inkomen niet meer hebt
zoals in sommige landen als Algerije en Marokko, zou je dan gaan werken?
Waaromwel/waarom niet?

