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CORONAVÍRUS
Após realizar exames em diretores e funcionários, Sindicato entende
ser fundamental a testagem em massa dos Eletricitários
Companheiros e companheiras, em meio à pandemia do novo coronavírus, o Sindicato se antecipou e fez uma campanha de testagem de anticorpos de todo o quadro operativo do Sindicato. Após
a realização dos exames, e, diante do resultado desta amostragem,
constatamos o que já prevíamos: é importantíssima a proteção e o
controle das condições sanitárias dos trabalhadores. Diante do
resultado dos exames, concluímos que a subnotificação durante esta
pandemia, está criando uma falsa ilusão de que está tudo sobre controle por parte dos governantes.

Teste da funcionária da Zeladoria

O Sindicato colocou em quarentena 9% dos seus funcionários,
deixando os demais em home office. Apenas estão em funcionamento
as atividades que não podem ser interrompidas.

Teste do funcionário do
Serviço de Manutenção

A campanha dos testes de anticorpos do coronavírus (IgG e IgM)
teve início nos dias 27 e 28 de maio. Nesse primeiro momento, foram
coletadas amostras de sangue dos diretores, funcionários e prestadores de serviço do Sindicato, com objetivo de identificar as pessoas que
já foram infectadas pelo Sars-CoV-2, vírus causador da COVID-19. A
partir das análises dos resultados, é possível tomar ações isoladas
e coletivas no combate à doença, contribuindo para que o Sindicato
seja um ambiente livre do coronavírus.
Idealizada pelo presidente Chicão, a iniciativa dos testes da COVID-19 revela uma preocupação do Sindicato não somente com o
público interno, mas, principalmente, com toda a categoria dos Eletricitários. Com os planos de retomada da economia e reabertura das
empresas, a testagem é o único caminho necessário para se conhecer a realidade do coronavírus e os verdadeiros riscos de contágio.

Teste da Ginecologista

Neste sentido, o Sindicato está disponibilizando sua estrutura
para as empresas que fazem parte de sua base, com objetivo de
garantir a testagem em massa dos Eletricitários.
O Sindicato já encaminhou ofício para as empresas, solicitando,
dentro do protocolo de cuidados, a testagem maçiça dos trabalhadores. Inclusive, nos colocamos à disposição para viabilizar a estrutura
e os materiais necessários para tal atividade. Ao liberar o espaço e as
atividades do laboratório parceiro, o Sindicato adota mais uma medida de fiscalização, saúde e segurança no combate
ao coronavírus no setor elétrico.
Nos próximos dias, as empresas serão notificadas sobre os testes de anticorpos do coronavírus, com informações acerca de valores, datas e
horários disponíveis. O Sindicato espera que a testagem tenha a maior adesão possível, garantindo
mais tranquilidade para os trabalhadores em meio
à pandemia.
Esperamos que as empresas assumam este
compromisso com a saúde do trabalhador.

Teste da
Jovem Aprendiz

Teste do Diretor da AEASP - Associação dos
Eletricitários Aposentados de São Paulo

Teste da Diretoria do Sindicato
Teste da nossa Enfermeira

Teste da Diretoria do Sindicato

Teste do Médico do Trabalho
Teste da Dentista
Teste da Diretora de Saúde e
Segurança do Trabalho

Teste da funcionária de Portaria e
Acesso ao Prédio

Teste da Fisioterapeuta
Teste do Engenheiro de Segurança

Teste do Diretor de Previdência
O Sindicato está fazendo de tudo para preservar o ambiente saudável para atender os
Eletricitários. Adquirimos termômetros, oxímetros, disponibilizamos álcool em abundância nas
dependências do prédio e adquirimos uma cabine de desinfecção que está sendo instalada na
entrada: tudo para a segurança sanitária do
trabalhador. O teste nos deu um diagnóstico
terrível de contaminação, mesmo com todos os
cuidados que estamos tomando. Portanto, afirmamos: não é hora de economizar, é momento de solidariedade e humanidade. Vamos
cuidar das vidas e a economia recuperamos
em seguida.
Nos colocamos à disposição das empresas,
para dar informações sobre o protocolo que estamos adotando e continuamos à disposição dos
trabalhadores para garantir saúde, segurança,
manutenção do emprego, direitos e renda.

Teste da Estagiária do Sindicato

Teste do nosso Clínico Geral

Para mais informações, fale com a Secretaria de Saúde e Segurança do Trabalho através do e-mail:
saude@eletricitarios.org.br
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São Paulo, 03 de junho de 2020.
P/ Diretoria
Eduardo Annunciato, “Chicão”
Presidente

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO.
Acesse o site www.eletricitarios.org.br e preencha sua ficha de filiação!

PARTICIPE ATIVAMENTE DAS LUTAS!

