COMUNICADO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A TODOS OS
COLABORADORES

Na sequência do Comunicado anterior, a Administração da TRATOLIXO decidiu realizar
novos testes por PCR a todos os colaboradores do Ecoparque de Trajouce, que tinham
testado negativo, assim como, a todos os colaboradores de outras empresas, que
prestam serviços neste Ecoparque. Estes testes foram realizados no dia 21 de Outubro.
Os resultados dos testes já são conhecidos, e somente se verificaram 2 testes positivos,
que pertencem a 1 trabalhador da TRATOLIXO e a 1 colaborador externo. Os 2 casos,
assim que foram conhecidos, entraram de imediato em quarentena.
Todos os casos foram reportados à Saúde 24 e a Delegação de Saúde de Cascais tem
sido permanentemente informada da situação.
Até sexta-feira, dia 23 de Outubro, no Ecoparque da Abrunheira, não foi manifestada a
necessidade de testar novamente todos os trabalhadores, mas somente testar o sector
onde labora o único caso com resultado positivo, naquele Ecoparque. Pese embora,
estes colaboradores trabalhem por turnos e em sala isolada, repetiram-se por precaução
os testes por PCR.
No entanto, na sequência de recente informação, no passado domingo, foi-nos
comunicado que 2 colaboradores de um fornecedor da TRATOLIXO que opera no
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Ecoparque da Abrunheira tinham testado positivo para a COVID-19. De imediato, as
instalações foram desinfectadas durante o fim-de-semana, e foi decidido realizar testes
por PCR a todos os colaboradores deste ecoparque, estando os mesmos agendados
para 3ªfeira, dia 27 de Outubro.
Os serviços têm indicações para acompanharem os nossos colegas, seja por motivo
Covid-19, ou por outros motivos, devendo acompanhar o mais detalhadamente possível,
em particular, aqueles trabalhadores que vivem sozinhos. Devem seguir o estado de
saúde de cada um dos colegas que se encontra em casa, assim como, ajudá-los na
aquisição de mantimentos ou remédios, sempre que se torne necessário.
Felizmente a maior parte dos colegas não apresenta sintomas, os que apresentam
alguns sintomas, estes manifestam-se pouco intensos.
Todos os trabalhadores que testaram positivo e que após o términus da quarentena, a
Saúde 24 lhes permita o regresso, só ingressarão no seu posto de trabalho, depois de
realizarem novo teste PCR, com resultado negativo. A TRATOLIXO suporta o
pagamento destes testes. Até que se verifique o resultado negativo, permanecerão em
casa e dispensados do trabalho, com garantia de pagamento integral de vencimento e
demais regalias.
Nos últimos dias, a disseminação em Portugal tem sido extremamente rápida e já atinge
mais de 3.200 infectados por dia, número nunca antes atingido.
Atendendo ao agravamento da presente situação pandémica, e à Situação de
Calamidade declarada, o Parlamento aprovou hoje, em votação final global, um
projecto-lei que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos e que prevê
coimas entre 100 e 500 euros para os incumpridores.
Mantenham-se em segurança, garantam o distanciamento social e usem a máscara não podendo ser substituída por viseira - para o acesso, circulação ou permanência nos
espaços (abertos ou fechados) e vias públicas.
27 de Outubro de 2020
João Pereira Teixeira
Presidente do Conselho de Administração
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