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TRABALHADORES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS
EXAUSTOS PELA PRÁTICA DE HORÁRIOS CONCENTRADOS E EM ESPELHO
SINTAP PEDE REGRESSO À NORMALIDADE

O SINTAP/Açores considera chegado o momento de se retomar a prática dos horários
normais de trabalho pré-COVID nas IPSS e nas Misericórdias com valências de estruturas
residenciais para idosos, lares residenciais e unidades de cuidados continuados integrados, em
virtude da atual situação de controlo epidémico verificada na Região, e no seguimento das
medidas de desconfinamento progressivo adotadas pelo Governo Regional, que culminaram com a
retoma das visitas de familiares a estas estruturas entretanto reabertas.
Os horários concentrados de 12 horas consecutivas de trabalho, em “espelho”, que
permitiram que os trabalhadores trabalhassem 14 dias seguidos alternados com 14 dias de
quarentena obrigatória nas suas residências, com vigilância ativa e disponibilidade permanente,
foram importantes e eficazes para o objetivo de controlo do surto epidemiológico. Face ao
controlo e quase irradicação do mesmo, deixa de fazer sentido a manutenção de tais horários
concentrados em espelho, na medida em que a sua prática contribuiu para exaurir física e
psicologicamente os respetivos trabalhadores, tornando desaconselhável manter tal situação
durante muito mais tempo.
Não obstante ter havido alguns abusos na utilização destes horários no período mais
intenso de combate à “pandemia”, o SINTAP não pode deixar de registar a recetividade havida
por parte da esmagadora maioria das IPSS/Misericórdias às nossas solicitações no sentido de
conter a prática daqueles horários no âmbito da legalidade e bom senso, para a qual a Inspeção
Regional do Trabalho deu um contributo importante, sempre que pedida a sua intervenção
corretiva por parte do nosso sindicato.
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Por último, uma palavra de apreço e reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação
demonstrada por estes profissionais, com prejuízo em muitos casos da sua vida pessoal e familiar.
Bem-hajam por isso!

Açores, 17 de junho de 2020
SINTAP
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