PROPOSTAS PARA INCLUIR NA MINUTA DE REIVINDICAÇÕES 2022
ÍTEM: COVID/ PÓS COVID/ SEQUELAS
- Avaliação e acompanhamento do retorno ao trabalho para todos os adoecidos por covid-19,
levando em conta parecer do médico assistente. Os trabalhadores deverão ser acompanhados
permanentemente quanto à evolução de sua saúde;
- Criar indicadores para monitorar da capacidade de trabalho dos trabalhadores e para monitorar
os ambientes de trabalho em relação a eventuais comprometimentos à saúde derivado da covid19, garantindo condições para o tratamento médico e psicológico adequado;
- Readaptação ao trabalho de acordo com os efeitos de longo prazo da covid-19;
- Reabilitação funcional quando necessário, garantindo as condições de trabalho adequadas,
com adequação das metas e avaliação, levando em conta a condição do trabalhador;
- Prever, no PCMSO, a implementação da busca ativa de casos, do rastreamento e diagnóstico
precoce das infecções pelo novo coronavirus (SARS-Cov-2) e o afastamento do local de
trabalho dos casos confirmados e suspeitos, e seus contatantes, ainda que assintomáticos;
- Garantir o cumprimento dos protocolos acordados com a representação sindical bem como os
estabelecidos pelas autoridades sanitárias;
- Os bancos fornecerão à representação dos trabalhadores informações sobre indicadores de
saúde/doença, sempre que solicitado.
- AFASTAR do local de trabalho o (a) trabalhador (a) confirmado (a) ou suspeito(a) de
COVID-19, por contato familiar ou no trabalho, e fazer o rastreio dos contatos no trabalho,
afastando os contatantes, ainda que assintomáticos.
- PREVER, no PCMSO, os procedimentos relacionados à testagem dos (as) trabalhadores (as)
para diagnóstico da COVID-19, sem ônus para os empregados.
- PREVER, no PCMSO, o período de afastamento para “quarentena”, segundo as orientações
científicas dos organismos de saúde nacionais e internacionais, e, em face de divergência entre
as prescrições, adotar a norma mais favorável e que preveja maior tempo de afastamento do
trabalho, por aplicação do princípio da precaução.
5. PREVER, no PCMSO, os exames médicos de retorno ao trabalho, após o fim da
“quarentena”, com avaliação clínica do empregado e exames complementares, se for o caso,
independente da duração do período de afastamento, por aplicação do princípio da precaução.
6. PREVER, no PCMSO, no caso de mudança de função, por pertencer o(a) trabalhador (a) a
grupo de risco, que deverá ser realizada, antes da alteração de função, o exame de mudança de
função, para verificação da condição física e mental do (a) trabalhador (a) para o desempenho
das novas funções, bem como os riscos ocupacionais identificados no Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais.
7. DEVERÃO os médicos do trabalho, sendo constatado, por meio dos testes, a confirmação do
diagnóstico de COVID-19, ou ainda que o teste consigne resultado “não detectável” para o novo
coronavírus, mas haja suspeita em virtude de contato no ambiente do trabalho, mesmo sem
sintomatologia, solicitar à empresa a emissão da Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT)
dos casos confirmados e suspeitos (art. 169 da CLT); indicar o afastamento do (a) trabalhador
(a) do trabalho e orientar o empregador quanto à necessidade de adoção de medidas de controle
no ambiente de trabalho, utilizando-se do instrumental clínico-epidemiológico para identificar a
forma de contágio e proceder à adoção de medidas mais eficazes de prevenção.

