SINDIPOLO

12/01/2022

COMUNICADO

REUNIÃO SOBRE COVID COM AS EMPRESAS DO POLO

Ocorreu na quarta-feira (dia
12/01), a reunião do SINDIPOLO
com as empresas do Polo e Sindicato Patronal/Sindiquim a respeito
deste novo surto de contaminações
da Covid-19, provocada principalmente pela variante Ômicron,
que aumentou de forma acelerada
os casos de afastamento dos
trabalhadores nas frentes de trabalho.
O Sindicato já havia externalizado ao público interno do Polo
Petroquímico/RS no EM DIA 2013
a preocupação com as vidas dos
trabalhadores infectados com essa nova
cepa do vírus e, de certa forma, o relaxamento que ocorreu nas execu-ções de
alguns protocolos sanitários de combate a
doença nos locais de trabalho.
Nesta reunião, as empresas/Sindiquim
apresentaram o quadro de trabalhadores
contaminados e os números expressaram a
constatação do SINDIPOLO via chão de
fábrica, onde já haviam indícios da gravidade com a vida dos trabalhadores diretos e
terceiros, principalmente pela incerteza e
desconhecimento do número de contaminados pela Ômicron e sua combinação com os
casos de gripe H3N2, conhecida como
FLURONA, que diculta ainda mais para dar
armação clínica aos sintomas da doença.
Visto que já há várias unidades/áreas
industriais em Parada de Manutenção no
Polo e outras que entrarão em Parada neste
1° trimestre de 2022 (necessitando o aumento de trabalhadores, alguns deles de fora do
RS), o SINDIPOLO solicitou às empresas:
Continuar as Campanhas de vacinação
para a Covid, focando na 3° Dose;
Retomar e fortalecer os Protocolos de segurança Sanitária, só assim poderá dimi-

nuir os números elevados de positivados e
evitar possíveis óbitos;
Retornar a lotação máxima dos veículos
para 50% da capacidade, para trabalhadores Diretos e Terceiros;
Fortalecer as sanitizações das áreas comuns, vestiários, refeitórios, transporte,
portarias, salas de controles;
Redobrar as orientações dos cuidados nas
frentes de trabalho;
Uso de máscara durante todo o percurso
da viagem;
Reabastecer os locais com álcool em gel
com os transportes e locais coletivos;
Afastamento dos trabalhadores do Grupo
de Risco (comorbidades/maior de 60 anos);
Retomada do FÓRUM DA COVID entre as
empresa/Sindiquim e SINDIPOLO, pois
através dele foi possível obter mais robustez nas Medidas Preventivas ao vírus,
corrigindo onde foi necessário os Protocolos e evitando "baixar a guarda" para esta
doença nos locais de trabalho.
Os esforços de todos, empresas e trabalhadores, devem ser na proteção da vida,
pois sem trabalhadores saudáveis as empresas param. O SINDIPOLO tem certeza que
as empresas Braskem, Innova, Arlanxeo e
Oxiteno, bem como as terceirizadas, não
pensam diferente. E neste sentido todos
necessitam retomar o “FORUM DA COVID”
que evitou um número muito maior de
contaminados e mesmo assim, infelizmente,
ainda tivemos óbitos no Polo/RS.
Mais informações desta reunião com as
empresa será divulgado no próximo EM DIA.

Trabalhadores, não se exponham ao
vírus, se identicarem falhas nos
protocolos, comuniquem diretamente
ao Setor de Saúde da empresa, ao
SSMA e aos Sindicatos.
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