AOS TRABALHADORES DO GRUPO EDP

TELETRABALHO – GRUPO DE RISCO 3
O SINDEL tomou conhecimento de que existem trabalhadores do Grupo de Risco 3 a abordar a EDP
no sentido de retomarem o serviço presencial, nos seus locais de trabalho.
Sondada pelo SINDEL, a empresa referiu que está a fazer ainda um levantamento desses casos e
que, mesmo que o trabalhador faça esse pedido e assine a Declaração inserida no Plano de
Contingência da EDP para o COVID-19 (e que prevê a manifestação desta pretensão), cada caso
será tratado de modo especial. A Declaração seguirá para a Medicina do Trabalho, que analisará o
historial clínico do trabalhador e as suas patologias. Será, portanto, a Medicina do Trabalho a ter a
última palavra sobre o regresso ou não do trabalhador ao seu anterior posto de trabalho; até porque
a empresa mantém o estipulado no seu Plano de Contingência, isto é, que os trabalhadores do
Grupo de Risco 3 permanecerão, sempre que possível em teletrabalho.
Lembramos que a dita Declaração se destina apenas aos trabalhadores do Grupo de Risco 3 que
pretendam pedir o regresso ao serviço presencial, o que, ainda assim, a ser aceite, terá que cumprir
as regras estabelecidas pela empresa para o efeito:
“- Deslocações ocasionais às instalações para trabalho isolado;
- Utilização de veículo com ocupante único;
- Utilização de máscara de proteção FFP2.”
O SINDEL aprova e aplaude estas disposições e estas medidas.
É sabido – e todos os dias há disso notícia – que o atual contexto mundial de crise tem levado
governos e empresas a pedir aos trabalhadores que regressem à atividade presencial, para que
“ajudem” na retoma da economia. Contudo – é do senso comum, mas vale sempre a pena reafirmalo – consideramos que em primeiro lugar está a saúde do trabalhador e a segurança da sua família.
Assim, o SINDEL sugere aos trabalhadores da EDP que se integram no Grupo de Risco 3 e possam
oferecer um desempenho cabal em teletrabalho que evitem a deslocação ocasional à empresa.
Acreditamos que a empresa assegura todas as medidas de segurança; mas este é um “inimigo
invisível” capaz de causar efeitos devastadores como todos sabem.
Não vale a pena arriscar. A Vida é Bela. E a empresa saberá – como já o demonstrou em tantas e
tão diversas situações – tratar dela…
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