Først vil vi gerne ønske dig et godt nytår.
Vi står midt i en pandemi og det ”flyver” om ørene med budskaber og nye informationer.
Vores arbejdsliv er påvirket. Privat er det nu blevet rutine at møde ny-testet frem.
Trods alt dette, som nu på en underlig måde er blevet hverdag, så håber vi her i mørket
på solskin forude.
Siden sidst har vi opdateret afsnittet ”Sygdom/raskmelding” side 11 i Personalehåndbogen. Det er f. eks. blevet mere tydeligt, hvad vi gør med de aftalte vagter, når du sygemelder dig.

Fra den 10. januar 2022 deler vi vagterne op i
høj- og lavprioriterede.
Hospitalsledelsen har besluttet, at der skal prioriteres hvor PVC dækker vagter. Det kommer til, at betyde noget for dig som vikar.
Hvert center kan prioritere en række afsnit. Disse vagtbestillinger prioriteres højt. PVC arbejder løbende med disse vagter og de
bliver løbende lagt på vagtbørsen.
De højprioriterede afsnit kan ændres løbende. Vi kan derfor ikke lave en endegyldig liste over, hvilke afsnit der er tale om, men vi
lægger løbende den aktuelle liste på hjemmesiden.
Vagter på ikke-prioriterede afsnit, arbejder PVC først med 5 dage før vagtstart, hvor de kommer på vagtbørsen. De lavprioriterede afsnit bedes ikke aftale vagter direkte med dig.
Vi gør undtagelser for vikarer, som kun er tilknyttet et afsnit, eller er i et opkvalificeringsforløb som for eksempel sygeplejestuderende eller nyuddannet. Kontakt os gerne og fortæl, hvis du er omfattet, så vi kan få det noteret.
Vi starter op d. 10. januar 2022 og forventer, at dette er fuldt implementeret med udgangen af uge 8. Det betyder også, at vi ikke
laver om på aftalte vagter til og med uge 8.

Du har mulighed for 2 bonusordninger samtidigt
Du kan nedenfor læse om dem begge.

400 kr. ekstra for alle vagter som vikar
Den nye ”Vinterpakke II aftale” omfatter også dig som vikar. Du får kr. 400 ekstra for vagter af minimum 6 timers varighed

·

Gælder for perioden 1. december 2021 – 31. april 2022

·

Vinterpakke II bonus for december og januar udbetales i februar

·

Vinterpakke II bonus for februar, marts og april udbetales i maj

Fastansatte månedslønnede vikarer er dog ikke omfattet af vinterpakken II bonussen.
Vinterpakke II bonus påvirker ikke den bonusaftale, der er beskrevet på vores
hjemmeside den 20. december 2021.

Vi giver også bonus for henholdsvis 12, 9 og 5 vagter
Vi har igen indgået en bonusaftale med DSR, FOA og SL. Vi giver derfor bonus for henholdsvis 12, 9 og 5 vagter indenfor én måned. Dette kan sammensættes, så du både kan få for f. eks. 12 og 5 vagter indenfor én måned.
Vilkårene kan du læse mere på vores hjemmeside under ”Nyheder”.

Godt Nytår og hilsen fra Psykiatriens Vikarcenter
Kristineberg 3
2100 København Ø

