
 

  

INFORMAÇÃO 
 

AOS DELEGADOS SINDICAIS 
Vencer o COVID-19 é uma tarefa de TODOS 

 
 

Chegou ao conhecimento do SINDEL que há, ainda – e apesar de todos os alertas e conselhos 
lançados e tornados públicos pelas entidades e instituições competentes – empresas que não estão a 
encarar a atual situação com o conveniente cuidado, nomeadamente não disponibilizando os produtos 
e as condições especiais de higiene e segurança exigíveis. 

Os nossos Delegados Sindicais devem, obviamente, tomar nestas circunstâncias um papel ativo de 
defesa dos direitos dos trabalhadores e de sensibilização das entidades patronais para que se 
cumpram rigorosamente as normas que têm vindo a ser divulgadas e que são do conhecimento geral. 

A disponibilização de dispensadores de gel desinfetante ou produto equiparado; a distância mínima 
entre postos de trabalho e a atenção máxima a eventuais sinais exteriores de comportamento das 
pessoas que possam indiciar sintomas relevantes para a deteção da doença são, neste momento, os 
cuidados mínimos que uma empresa deve ter para com os seus trabalhadores. Sendo certo que a 
erradicação deste vírus é uma tarefa que exige o empenhamento de todos nós, maior é a 
responsabilidade daqueles que, liderando pessoas, têm a possibilidade e o dever de olhar por elas e 
cuidar do seu bem-estar. É, como muito bem disse o Primeiro Ministro de Portugal, uma questão de 
sobrevivência. 

Qualquer situação de descuido que coloque em risco a saúde dos trabalhadores e que o diálogo com 
as empresas não resolva deve ser comunicada ao Sindicato. 

 

As perguntas e respostas relativas a medidas extraordinárias tomadas na área do emprego, trabalho e 
segurança social, no âmbito do combate ao COVID-19 e suas consequências, podem ser consultadas 
aqui: https://www.dgert.gov.pt/.  

 

CONNOSCO A TUA VOZ SOA MAIS ALTO. 

SINDICALIZA-TE. ADERE AO SINDEL!  

 

Lisboa, 17 de março de 2020. 

 

Mais informação em: www.facebook.com/SindelOficial                    http://www.sindel.pt 
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