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Pauta: COVID e INFLUENZA

É de conhecimento público o recrudescimento da PANDEMIA de
COVID-19, e soma-se a isso o surto de GRIPE INFLUENZA H3N2 em
todo o Brasil, o que tem gerado lotação nos Hospitais e Pronto Socorros
públicos e privados em todo o pais.

A alta demanda para atendimento médico resulta em gargalos na
telemedicina dos convênios, em especial na Sulamérica, gerando
atrasos no diagnóstico e tratamento dos sintomas das doenças.

Nos locais de trabalho, a crise sanitária tem causado apreensão nos
funcionários, que estão retornando ao trabalho presencial desde o
segundo semestre de 2021. Ressaltamos que o Santander foi o primeiro
banco a convocar o retorno, mantendo no presencial um percentual de
funcionários muito maior do que os mantidos pelos demais bancos. Em
que pese as medidas de prevenção que estão sendo orientadas pelo
Santander, elas são insuficientes para gerar segurança no ambiente de
trabalho, e o volume de pessoas no presencial é o principal fator de
insegurança. Além do ambiente interno de trabalho, as pessoas que
atuam no presencial, aumentam consideravelmente seu risco de
contágio, por fazerem uso do transporte público e coletivo.

Para mitigar os efeitos da crise sanitária e preservar a saúde e a vida de
funcionários e clientes, reivindicamos:
1. Melhora do FLUXO de atendimento da Telemedicina nos convênios,
para reduzir o tempo de espera;

2. Retomada do atendimento de Telemedicina do Albert Einstein, que
foi descontinuado em Set/2021, mas que pode ajudar e muito a
agilizar o atendimento remoto;
3. Retomada do Home Office e rodízio entre áreas para reduzir as
aglomerações nos locais de trabalho;
4. Aumento de higienizações nas agências e prédios administrativos,
inclusive dos sistemas de ventilação e ar condicionado;
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