Um trabalhador informado está mais seguro!

Aos Trabalhadores da Thyssenkrupp Elevadores
SST – Segurança e Saúde no Trabalho
Na última reunião realizada, no passado dia 12 de Maio, entre os Representantes dos
Trabalhadores para SST e os Responsáveis do QAS foram apresentados os seguintes temas:
Fatos descartáveis:
Já estão disponíveis os fatos descartáveis, bem como a respectiva
instrução do “Equipamento Complementar – EC Covid 4”.
Para serem utilizados nas seguintes circunstâncias:


Quando exigido por protocolo interno do cliente;



Nas instalações utilizadas para transportar doentes covid-19, roupas ou
resíduos de doentes covid-19.

Esta informação foi enviada a todos os delegados da empresa no dia 05 de Maio.
Segundo os responsáveis do QAS e a exceção dos critérios acima mencionados serão “as
instalações onde tenha sido identificado recentemente um caso confirmado, devendo esta
situação ser comunicada a Delegação pelo Responsável dessa instalação, para seguidamente
ser realizada a avaliação do possível contacto do doente com o trabalhador tkE.”
“Com os fatos descartáveis devem ser utilizadas luvas descartáveis.”
Utilização de viseiras:
Apesar de referirmos a necessidade de utilização de viseiras em trabalhos de
duração prolongada não foi, no entanto, considerado pelos Responsáveis do QAS
como uma opção, segundo informações vindas da Alemanha.
Máscaras:
A indicação é de que os trabalhadores da assistência receberão máscaras FFP2, enquanto
nos escritórios receberão máscaras cirúrgicas.
Lembramos que cada EPI tem o seu período de utilização. Chamamos a atenção para a
necessidade de verificação das indicações sobre a validade ou outras constantes das respectivas
embalagens.
Desinfeção das cabinas:
Apresentamos ainda a necessidade de desinfecção das cabinas, para salvaguardar a
utilização por parte de clientes e trabalhadores da empresa, uma vez que há inúmeros produtos
no mercado para esse efeito.
Torna-se essencial este tipo de limpeza, principalmente nos equipamentos de utilização
exclusiva para doentes com Covid. Nestes casos é importante a utilização dos fatos descartáveis.
Este tema está em estudo, como tal, aguardamos uma resposta final.
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Limpeza das viaturas:
Como em qualquer local de trabalho, nas viaturas é necessário a realização de limpeza
regular. No mercado há vários produtos desinfetantes têxteis para o efeito.
Os responsáveis do QAS estão a analisar várias hipóteses, que serão alvo de consulta dos
Representantes dos Trabalhadores.
Testes do Covid-19:
Apresentamos como necessário e urgente que sejam feitos testes periódicos aos
trabalhadores. Por parte dos responsáveis do QAS e direcção da empresa estão a ser
organizados os testes de imunidade com os Serviços de Medicina do Trabalho, para todos, em
todo o país e sem custos para os trabalhadores, o que consideramos muito importante.
Ainda assim, entendemos que os testes devem ser regulares e incluir as análises de
contágio, e não apenas o teste da imunidade. Como é o caso dos testes serológicos, que apenas
detetam a resposta imunitária contra o vírus (produção de anticorpos).
Tipos de testes:
Amostra de sangue São testes que medem se uma Só tem anticorpos quem já contactou
pessoa
tem
anticorpos com o vírus, ou seja, quem foi infetado.
específicos
para
um
microrganismo, neste caso o
coronavírus, no sangue.
Amostra nariz e é recolhida uma amostra de O teste permite que as pessoas possam
garganta
produto
(exsudado)
nasal ter a confirmação se estão, ou não,
(zaragatoa)
(nasofaringe) ou da parte infetadas. Isto pode ajudá-las a receber
posterior
da
garganta os cuidados que necessitam, bem como
(orofaringe),
ou
ambas, receber informações para evitar
usando uma “espécie de contágios.
cotonete” (zaragatoa)
Fardamento:
Em várias delegações há necessidade de reposição de fardamento, conforme está
estipulado no Procedimento PA12 “QASRS – Equipamento Protecção Individual e Fardamento”,
ponto 3.2.8 – “Pedido / Reposição de Fardamento” que prevê a possibilidade de pedido individual.
Por isso aconselhamos que façam os pedidos através do IP36 por email ao chefe directo,
com o fardamento que seja necessário.
Este pedido individual de reposição não pode ser negado ao trabalhador, nem confundido
com base no levantamento anual que é realizado na empresa.
Higienização nas delegações:

Entendemos que devem ser assegurados a todos os trabalhadores nas delegações, sem
excepção, reservatório para higienização das mãos, bem como limpeza regular dos postos de
trabalho.
Reservatório com água e sabão para as viaturas:
No próprio dia da reunião os delegados da empresa de todo o país foram
contactados para garantir que todas as viaturas tenham reservatório, com água e
sabão, para lavagem das mãos.
Esta medida está a ser implementada em todos os países na Europa. Sendo
que a tke Portugal ainda estava em falta com esta medida a nível nacional.
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Contágio na Delegação de Alvalade – Lisboa Centro:
Os Representantes dos Trabalhadores estiveram em permanente acompanhamento de
toda a situação. Entendemos como positiva a realização dos testes, de uma forma muito breve, a
todos os trabalhadores.
Além do mais, as medidas implementadas, quer de limpeza, higienização ou distribuição
de EPI’s devem ser o mais amplas possíveis para salvaguardar a saúde dos trabalhadores,
clientes e prestadores de serviço que se desloquem à delegação.
Lembramos que qualquer trabalhador que apresente sintomas ligados ao Covid deverá
entrar em contacto com a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24, para que cada situação individual seja
devidamente analisada. Neste caso aconselhamos ainda a consulta da secção 5 do Plano de
Contingência da empresa “Procedimentos num Caso Suspeito”.
Todas as recomendações da Direcção Geral de Saúde sobre as medidas de prevenção
devem ser seguidas, bem como o Plano de Contingência da TKE para evitar ao máximo o
contágio dos trabalhadores, suas famílias e toda a comunidade:






Lave as mãos com frequência com um desinfectante para as mãos à base de álcool ou
com água e sabão.
Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca.
Evite o consumo de produtos animais crus ou pouco cozinhados.
Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre si e as outras pessoas, em especial
daquelas que tussam, espirrem ou tenham febre.
Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço ou com um lenço; coloque o
lenço no lixo imediatamente e lave as mãos com um desinfectante para as mãos à base de
álcool ou com água e sabão.

Em caso de dúvidas ou sugestões agradecemos que entrem em contacto com os
Representantes dos Trabalhadores para SST das respectivas delegações:
Representante

Telemóvel
Igor Oliveira
918 488 587

Luis Cardoso
919 576 531

Pedro Bonifácio
919 576 364

Rodrigo Rebelo
919 576 361

Email

Locais

igor.oliveira2@thyssenkrupp.com

Lisboa Centro, Lisboa
Oeste
e Serviços Centrais

luis.cardoso@thyssenkrupp.com

Braga, Coimbra e Porto

pedro.bonifacio@thyssenkrupp.com Castelo Branco e Santarém

rodrigo.rebelo@thyssenkrupp.com

Setúbal, Algarve, Açores e
Madeira

Bom trabalho. Sempre em segurança!
Os Representantes dos Trabalhadores para SST
na Thyssenkrupp Elevadores - Maio 2020
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