COMUNICADO DO PRESIDENTE DO CA A TODOS OS COLABORADORES

O Governo entendeu declarar a situação de calamidade pública, mantendo como
prioridade o combate à pandemia, atendendo à situação epidemiológica que se verifica
em Portugal. Na Área Metropolitana de Lisboa a situação apresenta-se ainda mais
grave.
A TRATOLIXO tem acompanhado atentamente o evoluir da situação da pandemia
COVID-19, em especial nos Municípios onde reside a maioria dos colaboradores. Nos
últimos dias, a disseminação em Portugal tem sido extremamente rápida e já atinge
mais de 2.600 infectados por dia, número nunca antes atingido.
No sentido de controlar a expansão desta pandemia na TRATOLIXO, o Conselho de
Administração tem decidido implementar medidas de mitigação de contágio e
propagação do contágio de COVID 19, disponibilizando todos os meios de protecção
aos colaboradores e investindo em todos os equipamentos e infra-estruturas
necessárias. Está em obra a duplicação da área do refeitório, e dentro de poucos dias,
estará concluída, a automação das principais portas exteriores. Foram adquiridos mais
equipamentos de desinfecção para não estarmos dependentes da capacidade de
intervenção de empresas externas.
Em Junho, registámos apenas uma caso assintomático. Nesse contexto, a TRATOLIXO,
entendeu promover a realização de testes serológicos à COVID-19 de forma gratuita e
facultativa, extensível a todos os seus colaboradores e entidades externas que
contactavam com os nossos trabalhadores. À data, os resultados foram todos negativos.
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No final da semana passada, depois de se registarem 3 casos positivos no Ecoparque
de Trajouce, a empresa decidiu realizar testes por PCR a todos os colaboradores deste
Ecoparque, assim como a todos os colaboradores de outras empresas que prestam
serviços neste Ecoparque. Os resultados dos testes apresentaram 30 casos positivos,
que entraram de imediato em quarentena. Todos os casos foram reportados à Saúde
24. Também como medida de prevenção, quando um colaborador apresenta sintomas
de infecção, e tem familiares, que são igualmente colaboradores da TRATOLIXO, são
todos dispensados do trabalho com garantia de pagamento integral de vencimento e
demais regalias.
A Delegação de Saúde de Cascais tem sido permanentemente informada da situação.
Logo que foram conhecidos os resultados dos testes realizados em Trajouce, a
Administração decidiu, por prevenção, testar todos os colaboradores que trabalham no
Ecoparque da Abrunheira, incluindo todas as outras empresas que aí prestam serviço.
Todos os trabalhadores da Abrunheira, que estão ao serviço e que quiseram ser
testados, realizaram o teste PCR. Os resultados dos testes, já foram recebidos, e
somente se verificou 1 teste positivo.
Num espírito de solidariedade, os serviços têm orientações para acompanharem o
estado de saúde de cada um dos colegas que se encontram em casa, assim como, de
os ajudar na aquisição de mantimentos ou remédios, sempre que se torne necessário
Como desde a primeira hora, tendo como prioridade a segurança e a saúde dos seus
colaboradores, a TRATOLIXO tem cumprido toda a legislação e recomendações da
APA, ERSAR e DGS e tem mantido um conjunto de medidas complementares de
segurança e saúde que visam maximizar a segurança e saúde dos colaboradores.
Considerando o estado de situação epidemiológica, assim como o estado de
calamidade pública, infelizmente, este ano, não será possível realizar o tradicional jantar
de Natal. Todavia, na expectativa de tornar a quadra natalícia de todos mais calorosa,
decidimos oferecer nesta data, um Cabaz constituído por bacalhau, azeite, vinho e uma
pen. Para além do referido Cabaz, oportunamente, todos irão receber um Cartão vale
de compras.
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Como forma de reconhecimento da permanência e dedicação dos mais experientes
colaboradores da empresa, será atribuído um Cartão vale de compras a 42
colaboradores que completaram este ano 30, 25, 20, 15 ou 10 anos ao serviço da
empresa,
Neste período de uma nova vaga, de uma grave crise, no qual é importante a
operacionalidade da TRATOLIXO, no âmbito da salvaguarda da saúde pública e do
ambiente, quero agradecer a todos os trabalhadores que se têm dedicado com empenho
ao meritório trabalho de salvaguarda da saúde pública, e do ambiente. Quero
igualmente garantir às Câmaras Municipais de Cascais, Oeiras, Mafra e Sintra, assim
como aos seus colaboradores, que poderão continuar a contar com o trabalho da
TRATOLIXO e com a cooperação de todos os seus colaboradores.
Mantenham-se em segurança, utilizem a máscara e garantam o distanciamento social.

21 de Outubro de 2020
João Pereira Teixeira
Presidente do Conselho de Administração
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