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O uso de máscara no local de trabalho, não só,
é legalmente obrigatório(!!), como é um dever
cívico de todos, para o bem da Comunidade!!
No passado mês de maio, as melhores e mais otimistas previsões, ditavam
que em dezembro teríamos cerca de mil Operacionais ao serviço.
Hoje, em 23 de julho, temos já mais de 1.200 Trabalhadores ao serviço,
o que é uma excelente notícia, tendo em conta as previsões já referidas.
O País e a Área Metropolitana de Lisboa, têm sido alvo de notícias
negativas diárias – que são divulgadas em todo o mundo, diretamente
ou através das representações Diplomáticas existentes em Portugal -,
no sentido de que há um problema de novos contágios por COVID, o que
tem prejudicado, e muito, o nosso País, e com isso a nossa atividade,
a Assistência em Escala, bem como todo o setor.
Foi elaborada legislação específica, que obriga ao uso de máscara
(DL20/2020 de 2 de maio) no local de trabalho, pelo que, não é apenas
pela legislação/obrigação, mas também por uma questão de civismo e
defesa e proteção de todos os Trabalhadores (e Postos de Trabalho),
não só pelo COVID, como também na defesa de todo um setor do qual
fazemos parte e onde somos essenciais.
Nos últimos tempos, temos sido interpelados por Trabalhadores que
relatam que alguns colegas não usam máscara, inclusive nas salas de
descanso, o que coloca, desde logo, os próprios em risco, bem como os
demais.
Apelamos a todos os Trabalhadores para o cumprimento das normas e
recomendações das entidades competentes – como sempre o fizemos
-, onde se enquadra a legislação, as normas internas da Empresa, bem
como a consciência responsável de cada um, conforme os Trabalhadores da Groundforce, sempre, demonstraram ter e praticar!
Todos desejamos o fim desta situação(!), contudo a mesma só terminará
com a ajuda, contributo e participação de todos os Trabalhadores!
Lisboa, 23 de julho de 2020
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