Devido à pandemia de COVID-19, o País está confrontado
com uma situação grave de Saúde Pública e todos nós
vivemos numa grande incerteza face à forma como a
doença irá progredir.
Apesar de mal remunerados para a importância das tarefas que
desenvolvem, os trabalhadores da administração local, regional e
empresas concessionárias são fundamentais para manter o
funcionamento dos serviços públicos locais e assegurar as condições
de salubridade nas aldeias, vilas e cidades, que visam salvaguardar
a Saúde Pública.
Atendendo a essa realidade e à necessidade de proteger a saúde
de todos os trabalhadores da administração local, regional e
empresas concessionárias que terão que continuar no seu posto de
trabalho assegurando os serviços essenciais mesmo no pior dos
cenários, o STAL apelou a todos os empregadores do sector para que
estes tomassem as medidas excepcionais para a protecção dos
trabalhadores ao seu serviço.
O STAL apela, também, aos trabalhadores
que sigam as recomendações da Direcção
Geral de Saúde para que possam proteger
a sua saúde e a daqueles de quem mais
gostam, adoptando comportamentos como:
Ÿ A Lavagem frequente das mãos com

água e sabão;
Ÿ A desinfecção das mesmas com solução

alcoolizada;
Ÿ Manter a distância de segurança de 1 mt

nos contactos com os colegas e
cidadãos;

mantém-te ligado ao sindicato

O STAL está
também
disponível online
em www.stal.pt
e no Facebook
/stal.nacional

Salientamos a importância
dos trabalhadores que realizam
tarefas que impliquem a recolha
ou manipulação de resíduos
sólidos, de tomarem especial
cuidado para garantir que
os recipientes que contenham
os resíduos, se mantêm a uma
distância de segurança da sua
cara como forma de minimizar
riscos provenientes de materiais
contaminados.

Para apoio aos sócios, relativamente às dúvidas
que lhes possam surgir, o STAL irá manter os atendimentos
telefónicos e via e-mail através das suas Direções Regionais,
consulte os contactos em www.stal.pt/contactos.
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Empregadores
COVID-19
têm de tomar medidas
que protejam os trabalhadores

Solidariedade e conança
O STAL deixa uma palavra de solidariedade e conança a todos os trabalhadores da
administração local, regional e empresas concessionárias que nos próximos tempos vão
realizar trabalho sujeitos a riscos acrescidos para a sua saúde, e cujo prossionalismo dará
um insubstituível contributo para a superação do grave problema de Saúde Pública que o
País atravessa.
Nestas difíceis circunstâncias os trabalhadores podem conar no STAL, o sindicato que de
forma coerente e insistente luta ao lado dos trabalhadores por melhores condições de
trabalho, pela valorização dos seus salários e carreiras e pelo suplemento de insalubridade
penosidade e risco, numa altura em que salta à vista que o salário de 635€, pago a grande
parte dos trabalhadores do sector, é uma migalha para a importância social do seu
trabalho e da mais valia que este representa para a sociedade.

MEDIDAS PROPOSTAS PELO STAL
AOS EMPREGADORES FACE À PANDEMIA
DE COVID-19
ž Atendimento ao público pela via

presencial reduzido à sua expressão
mínima ou mesmo na totalidade;
ž Adopção de medidas preventivas de

distanciamento no atendimento
presencial (se possível com barreira
protectora);
ž Adopção de medidas de desinfecção

extraordinária: locais de atendimento ao
público, transporte de trabalhadores,
balneários, vestiários, viaturas e
ferramentas de trabalho e de EPI;
ž Redução máxima de trabalhadores em

ž Suspensão imediata de abertura de

sacos de resíduos sólidos, seja para
efeito de scalização, separação de
resíduos para reciclagem ou outros;
ž Aquisição atempada de EPI com

protecção para riscos biológicos;
ž Informação constante sobre medidas e

cuidados a adoptar pelos trabalhadores;
ž Pagamento integral da retribuição a

todos os trabalhadores de forma a
garantir a necessária tranquilidade
social, o foco e a concentração
daqueles que se encontram ao serviço.

serviço efectivo;
ž Aquisição de sacos de plástico para

papeleiras de forma a reduzir o contacto
dos trabalhadores com os resíduos;
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