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“ਸਾਡੀ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਦਾ ਵਧੇਰ ੇਸਿਤਕਾਰ”: ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵੀਡ -
19 ਦੌਰਾਨ ਿਬਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤ ੇਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਿਦਆਂ ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ 
 
ਸਰਿਵਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕਲ 2 ਨੇ "Invisible to Essential" ਮੁਿਹੰਮ ਦੀ 
ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚੱ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ�ਬਧੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ 
ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SEIU ਲੋਕਲ 2 ਪਰੂੇ ਕੈਨੇਡਾ ਿਵੱਚ 10,000 ਤ� ਵੱਧ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ 
 
“ਮੈਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹਾਲਾਂਿਕ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਲਈ ਬਹਤੁ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹ,ੈ” ਬਰਨਬੀ, 
ਬੀ ਸੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨਰ ਿਵਲਮਾ ਲੋਪੇਜ਼ ਨੇ ਿਕਹਾ। "ਅਸੀ ਂਜਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ 
ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਸੇਵਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਿਮਹਨਤ ਲਈ ਵਧਰੇੇ ਸਿਤਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ।" 
 
ਮੁਿਹੰਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ $ 2 ਪ�ਤੀ ਘੰਟਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਿਕ 
ਸਾਰ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰਹਗੇਾ, ਬੰਦ ਨਹੀ ਂਹਏੋਗਾ; ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਸਾਰ ੇ
ਕਲੀਨਰ ਲੋੜੀਦਂੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤ ੇਪਰਸਨਲ ਪ�ੋਟੈਕਟ ਉਪਕਰਣ (ਪੀਪੀਈ) ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ 
ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ। 
 
ਕੋਿਵਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਅਿਦੱਖ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਿਵੱਚ ਆ ਗਏ 
ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਲੀਨਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ੰਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 
ਕਾਿਮਆਂ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਨੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੰੂ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਜੋਗੀ ਤਨਖਾਹ, 
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤ ੇਿਸਹਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 
 
ਸਿਲਮ ਗੇਡੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਿਵਚ ਿਸਟੀ ਹਾਲ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਘੱਟ ੋਘੱਟ ਹਣੁ ਸਮਾਜ 
ਸਮਝਦਾ ਹ ੈਿਕ ਅਸੀ ਂਿਕੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪਰੂਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ. “ਅਸੀ ਂਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ 
ਆਪਣ ੇਸ਼ਿਹਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਾਂ। ਮ� ਲਗਾਤਾਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਟਨਾਂ, 
ਡੋਰਨੌਬਜ਼ ਤ ੇਕੀਟਾਣਆਂੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਿਮਹਨਤ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹਾਂ। ” 
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ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਲੇ ਓਫ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ -19 ਦੇ ਿਸਹਤ ਪ�ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੀਹਰ ੇਖਤਰੇ ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ ੈਿਰਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਰੂੀ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖੁੱਲੇ 
ਰਿਹਣ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ 
ਮਹੱਤਵਪਰੂਨ ਥਾਵਾਂ, ਕਚਿਹਰੀਆਂ, ਮੋਰਿਚਆਂ, ਪਾਰਸਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹਲੂਤਾਂ, ਪੁਿਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, 
ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤ ੇਹੋਰ ਬਹਤੁ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦ� ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਧੋ ਜਨਤਾ ਦੀ 
ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਡੰੂਗੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵਚੱ 
ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤ ੇਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਿਜਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ�ਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਹਨ। 
 
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 
ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਿਦਆਂ ਿਕ ਸਾਰ ੇਲੋੜੀਦੇਂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਉਪਾਅ ਪਰੂੇ ਕੀਤ ੇਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਿਵਚ 
ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਹ ੈਿਜਸ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਸਕ ਤ ੇਨਵੀ ਂਸਿਤਥੀ ਦਾ ਿਜ਼ਕਰ 
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 
 
“ਲੋਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਅਸੀ ਂਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸਚਮੱੁਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਿਜਹਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਦੇਂ 
ਹਨ?” ਗੇਡੀਓਨ ਕਿਹੰਦਾ ਹੈ। 
 
ਕੁਝ ਹੀ ਿਦਨਾਂ ਿਵਚ, ਜੇਨੀਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਬਿਲਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰੂ ਇਕ 
ਹਜ਼ਾਰ ਤ� ਵੱਧ ਦਸਤਖਤ ਿਮਲ ਗਏ ਹਨ। ਵਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤ ੇਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤ ੇਪਹੁੰਿਚਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ:  
https://www.justiceforjanitors.ca/campaigns/from-invisible-to-essential/ 
 
SEIU ਲੋਕਲ 2 ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ, ਉਨਟਾਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ, ਅਤੇ ਿਬ�ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵੱਚ ਸਫਾਈ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਦੰਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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