PROTECÇÃO CONTRA A COVID-19 É PRIORIDADE PARA O STT
“OS TRABALHADORES EM PRIMEIRO”
O STT DESEJA A TODOS UM NATAL SEGURO E UM PRÓSPERO 2021
O STT tem acompanhado com muita atenção os efeitos da COVID-19 nas empresas onde tem
associados, bem como as medidas de protecção que devem ser implementadas nos locais de
trabalho e observadas por todos os Trabalhadores, Empresas e Sindicatos.
No seguimento de um conjunto de reuniões que foram feitas na RTP e na MEO sobre a COVID-19,
o STT pediu reuniões de trabalho às seguintes empresas: Grupo Impresa (Sic), Global Media
Group (TSF), Grupo Media Capital (TVI), Sport TV, Valentim de Carvalho, Nome Código Green e
CBE - Projectos e Eng. em Telecomunicações no sentido de estabelecermos “pontes” ou ligações
futuras para o exercício da defesa do trabalho, dos trabalhadores e dos nossos associados.
Tivemos até ao momento reuniões com a “Green”, Grupo Impresa (SIC) e com a CBE, com o tema
central focado nas “Condições de Segurança e Higiene no Trabalho”, ou seja, os comportamentos
das empresas e o seu relacionamento com os trabalhadores no decurso da pandemia.
Questionámos a existência de “Planos de Contingência”, tendo em conta a especificidade de cada
empresa, nomeadamente, com o fornecimento de EPIs (equipamento de protecção individual), o
recurso ao teletrabalho para quem puder executar o trabalho a partir de casa e aplicação de
“equipas espelho” para reduzir ao máximo a possibilidade de contágio no local de trabalho.
Questionámos ainda sobre a eventual testagem dos trabalhadores.
Abordámos também as empresas sobre a aplicação dos planos de formação profissional.
Por parte das empresas foi-nos comunicado que na generalidade seguiram as indicações da DGS,
não tendo faltado quer EPI´s, quer gel desinfectante, para além da desinfecção frequente dos locais
de trabalho e dos equipamentos, e que dentro do possível aplicam os horários desfasados.
Sobre a testagem dos trabalhadores, as empresas referiram que os casos Covid-19 têm sido em
número muito reduzido, não se justificando por isso a testagem em massa.
Foi referido pelas empresas, que as medidas na generalidade foram bem aceites pelos
trabalhadores e que estes têm tido um papel colaborante durante a pandemia.
Sobre a formação foi referido que houve uma diminuição da mesma devido à situação, mas que
têm sido levadas a cabo dentro do possível.
O STT continuará a promover reuniões com as diversas empresas onde tenha associados.
Após esta breve comunicação a todos os seus associados, o STT faz votos de UM NATAL
SEGURO e UM ANO NOVO DE 2021 COM MUITA SAÚDE.
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