
O R G A N O  D E  D I F U S I Ó N  D A  C G T   C O R R E O S  – A  C O R U Ñ A  

cgtcorreosacorunha @gmail.com telefone: 674 070 105 RICO 83230 

EN TANTO NON SE CUMPRAN TODAS AS  MEDIDAS DE SEGURIDADE E HIXIENE 

A SITUACIÓN EXCEPCIONAL QUE ESTAMOS A VI-

VIR DENDE A DECLARACIÓN DO ESTADO DE ALAR-

MA NON XUSTIFICA A PÉSIMA XESTIÓN POR PARTE 

DA DIRECCIÓN DA EMPRESA A TODOS OS NIVEIS. 

POÑER EN RISCO AO PERSOAL CON MEDIDAS TAR-

DÍAS E IMPROVISADAS QUE EN MOITOS CASOS 

NON SE ESTÁN A CUMPRIR NON É XUSTIFICABLE. 

AS NEFASTAS CONSECUENCIAS DE ESTA CRISIS 

NON  PODEN REPERCUTIR UNICAMENTE SOBRE A 

NOSA SAUDE OU SOBRE AS CONTAS DA EMPRESA, 

A DIRECCIÓN DEMOSTROU NON ESTAR Á ALTURA 

DAS CIRCUNSTANCIAS E TEÑEN QUE MARCHAR 

OU TEÑEN QUE BOTALOS 

CORREOS DEBE CUMPRIR: 

-COAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE: EPI´S E DISTANCIA INTERPERSOAL 

-COS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS POSITIVOS/ASIMILADOS OU CONTACTOS 

ESTREITOS, QUE INCLUEN MEDIDAS DE AILLAMENTO E DESINFECCIÓN. 

-CON O RDL 10/20  GARANTINDO EXCLUSIVAMENTE O SPU  



A “crise do coronavirus” 

non comeza “de repente” ca 

declaración do Estado de 

Alarma, fagamos un pouco 

de memoria xunt@s...A 

modo de resumo: 

01/12/19- Identifícase en 

China o primeiro caso do 

que se pasaría a chamar 

COVID-19, a enfermidade 

propágase de xeito 

exponencial polo leste 

asiático e os países 

afectados comezan 

rapidamente a adoptar 

medidas severas de 

contención 

30/01/20– O virus chega 

a Europa, a finais de este 

mes confirmándose os 

primeiros casos en países 

como Francia ou Italia. 

01/02/20 O Centro 

Nacional de Microbioloxía 

confirma o primeiro caso 

rexistrado no estado 

español 

09/03/20 a C.A. de 

Madrid decide o peche das 

escolas entre outras 

medidas para enfrontarse 

á propagación do virus, lle 

seguen Euskadi e outras 

11/03/20– A OMS declara 

o COVID-19 pandemia 

global, con máis de 

118.000 positivos en 114 

países 

14-03-20– O goberno do 

estado español declara o 

Estado de Alarma, 

establecendo medidas 

extraordinarias que 

afectan á liberdade de 

movementos das persoas 

17-03-20– Modifícase o RD 

do Estado de Alarma, 

restablecendo, entre 

outras medidas, o servizo 

de notificacións para 

determinados supostos. 

22/03/20 O Estado de 

Alarma prorrógase ao 

menos 15 días máis 

28/01/20- A Subdirección de Promoción da Saúde 

de Correos publica o documento “Información y 

medidas preventivas coronavirus 2019-nCoV”, 

neste documento descríbese xenericamente a 

enfermidade e anímase a seguir as recomendacións 

da OMS, que inclúen o uso de mascarilla como 

medida de protección. 

05/02/20 Xuntanza do CESL, Correos informa da 

creación dunha Comisión de Seguimento. 

27/02/20- Establecese o “Protocolo de actuación 

en trabajadores de Correos ante Covid-19” 

Informacións xerais e recomendacións , 

establécense as actuacións a seguir en casos 

confirmados, de contacto ou de viaxe a zonas de 

risco.  

06/03/20– Primeira actualización do Protocolo, con 

poucas variacións. 

10/03/20– “Criterios generales para la gestión de 

personas ante la situación excepcional..”, no que se 

contemplan medidas de flexibilidade e adaptación 

da xornada e de atención a colectivos 

especialmente sensibles. 

15/03/20- Adóptanse Medidas Extraordinarias, 

entre as que se sinala que Correos está  

traballando para nos proporcionar mascarillas, xel 

e luvas, prevista a súa dispoñibilidade para o dia 

seguinte. 

16/03/20– Establecese o “Procedimento de 

actuación Covid-19”, no que se recollen indicacións 

de actuación en casos positivos e asimilados, 

documento no que Correos de motu propio reduce a 

distancia para ser considerad@ contacto estreito de 

2m. (o que di o Ministerio) a un metro. 

17/03/20- Información para empleados (guías para 

os postos operativos), aquí non se fala do uso de 

mascarillas, desaparecen os 45 minutos como 

criterio de frecuencia na hixiene individual de mans 

e fala de cousas como: “con el conocimiento actual, 

las personas que no presentan síntomas no 

transmiten la enfermedad” 

18/03/20– Xuntanza do CESL, para trasladar 

información as oo.ss. sobre as medidas 

implementadas. 

20/03/20– Actualización das medidas, que inclúe 

ao persoal maior de 60 anos nos grupos de risco tal 

e como demandou a CGT no CESL  e fala de 8.000 

litros de xel e 5 millóns de luvas. 

23/03/20– Modificación das Medidas 

Extraordinarias, para adaptar o servizo á entrega 

de notificacións a partir do día 25 

23/03/20– Novas modificacións nas informacións 

sobre procedementos operativos e modificacións 

nos casos positivos e asimilados, logo das 

denuncias sitúase o contacto estreito en 2m. como 

establece a autoridade    

27/01 – Dende Coruña 

dirixímonos ao CPSL 

pedindo información sobre 

riscos, medidas preventivas 

e protocolos aplicables  

28/01 – A secretaría de 

Saúde Laboral da CGT 

solicita a Correos medidas 

preventivas ante a 

exposición ao coronavirus. 

04/02 – CGT asistimos á 

xuntanza do CPSL, a 

empresa omite tratar o tema 

do coronavirus  

20/02 – Dende CGT 

pedimos á Subdirección de 

promoción da Saúde máis e 

mellor información sobre as 

medidas preventivas. 

10/03 – CGT solicita a 

convocatoria urxente do 

CESL, tamén do CPSL para 

crear un comité de crise na 

Coruña. Denegado. 

16/03 – Dende CGT 

dirixímonos ao resto de 

SINDICATOS da provincia 

coa proposta de paralizar a 

actividade a través do 

acordo da maioría sindical 

en aplicación do art21 da 

LPRL en tanto non se 

garantan medidas 

preventivas adecuadas.. Só 

recibimos unha resposta 

positiva, non acadando a 

maioría necesaria. 

17/03  – Escrita nº916 á 

dirección da zona 1 

exixindo a paralización da 

actividade por motivos de 

seguridade.  

20/03 - 2 Denuncias na IT 

provincial e 1 na 

Delegación do Governo 

solicitando a paralización 

da actividade por 

incumprimento do Protocolo 

e pedindo a corentena 

preventiva para o persoal 

do edificio principal da 

Coruña onde se rexistrou o 

caso positivo. 

23/03– CGT exiximos ao 

goberno o peche total das 

actividades non esenciais 



SERVIZO POSTAL 

SERVIZO ESENCIAL 

Como sempre na vida nos 

momentos de crise é onde se 

desvelan as cousas importantes, 

as cousas elementais, as cousas 

que vale a pena defender. E esta 

crise do COVID-19 ten que servir 

para ver a esencia que aínda fai 

que Correos teña sentido no 

entramado público: O Servizo 

Postal Universal (en adiante 

SPU)  leva anos berrando unha 

reforma, unha actualización, pero 

unha e outra vez, as sucesivas 

dirección de Correos e os 

Ministros “de turno” non fiseron 

nada para o actualizar.  

De feito os produtos asociados 

ao Servizo postal Universal 

seguen a rexerse pola normativa 

do 1999. Delirante e alucinante, 

verdade?  Pois é así. No ano 2010 

a bombo e platillo anunciouse 

unha lei -feita a medida dos 

operadores privados-, que 

avanzaba na liberalización do 

sector. A lei tamén falaba de que 

se poñería en marcha un novo 

“plan de prestación do SPU”. 

Unha década despois nada de 

nada. En 22 anos ninguén fixo 

NADA por actualizar o SPU, a 

pesar das incesantes solicitudes 

de CGT unha e outra vez por lle 

dar prioridade.  

Pero mire, ao parecer, neste días 

está a quedar máis que claro que 

somos necesarios/as e esenciais, 

e precisamente por iso é polo que 

temos que aproveitar este 

momento de recoñecemento do 

público para nos reivindicar e 

esixir dunha vez QUE SE 

PRIORICE E SE GARANTA O 

SERVIZO PÚBLICO COA 

CALIDADE NECESARIA. 

Sobre o decreto de alarma: Pois 

logo de anos de chapuza tras 

chapuza, de direccións “de paso” e 

de ocorrencias, parecería que 

ninguén foi capaz no prazo de 

unha semana de saber o que 

debería ou non debería facer 

Correos logo desa declaración, 

fomos esquecidos e no primeiro 

R.D non había nin unha mención 

para nos. 0. DELIRANTE.  

No RD deste domingo nomease a 

Correos específicamente como 

prestador do SPU no punto 22. 

Pero as dúbidas seguen e é 

realmente soprendente o caos e a 

falta de organización interna, 

Aproveitemos este momento: 

Reclamemos o recoñecemento 

do SPU como servizo esencial 

para a cidadanía. Non somos 

súbditos de AMAZON e 

ALIBABA, debémonos á 

sociedade. Recordémolo agora... 

Mentres crúzanse os escritos 

dos sindicatos celebrando que 

por medio “dunha carta ao 

ministro” poidamos levar a 

paquetería, a prensa, o SPU e 

tamén as notificacións.

(VAMOS; TODO) Segundo eles, 

un triunfo “porque é o 

esencial”. Como vai ser o 

esencial TODO? Haberá que 

esixir facer O MÍNIMO 

IMPRESCINDIBLE, para 

garantir a mínima exposición 

do persoal e da sociedade. Non 

é este  o obxectivo do Estado de 

Alarma???  

  

 

 

 

A LOITA POLOS EPI’s 

A protección dos/as 

traballadores/as está a ser un 

dos conflitos principais de estes 

días. As medidas tomadas por 

Correos, como xa puidemos ver 

na cronoloxía anterior foron 

sempre a remolque da 

situación, xenéricas e en 

ocasións contraditorias entre 

si e incluso nalgúns 

comunicados contraditorias 

tamén co estipulado polas 

autoridades sanitarias. 

As mascarillas, as luvas e o xel 

foron considerad@s 

necesari@s ou non segundo o 

interese da empresa e a súa 

actividade, antepoñendo 

criterios mercantís por riba da 

saúde e seguridade do persoal e 

facendo omisión do deber de 

velar pola mesma. 

A reacción de Correos foi en 

sintonía co seu proceder nesta 

crise, trampeando, mal e 

tarde. Onde dixen digo, digo 

Diego. Cámbianse as 

instrucións ao gusto para 

evitar incomodidades e algúns 

EPI’s comezan a chegar ás 

unidades daquela maneira 

( luvas de pouca calidade, todas 

da talla S, ou todas da XL, un 

despropósito) #algomuynuestro 

Logo da forte presión do 

persoal, as denuncias das oo.ss. 

e a repercusión dos paros nos 

medios os EPI’s comezan a 

chegar aos centros de traballo, 

e ademais o 21/03 publícase 

no BOE á adquisición de 2 

millóns de mascarillas para 

Correos. 

 

Ante esta omisión do deber de 

protección foron moitos os 

centros na provincia e no 

estado nos ca plantilla 

plantouse, acolléndose ao 

art.21 da LPRL, decidida a non 

expoñer a súa propia saúde nin 

a do resto da poboación. 

As nosas luvas: antes e despois... 

Non se inclúe no SPU ningún producto 

urxente, nin as notificacións nin os bu-

rofaxes. Un sinsentido consentido para 

gloria de operadores privados que ago-

ra creou un caos organizativo. 



 

Cando a prevención se fai “a posteriori” os resultados 

son demoledores. 

As medidas de Correos resultan ineficaces para deter a 

expansión do virus, que a 25 de marzo afecta xa a 

761centros e lamentablemente acabou ca vida dunha 

compañeira na Pobla de Claramunt (BCN). Desde a CGT 

da Coruña queremos mandar as nosas condolencias. 

O MAPA DA REBELIÓN 

Fronte á irresponsabilidade da dirección estivo 

a responsabilidade do persoal. Ante a falta dos 

anunciados EPI´s específicos, as/os traballadoras/es 

decidiron non converterse de xeito involuntario en 

axente propagador , acolléndose ao art21 da LPRL 

e negándose a traballar sen medidas de seguridade 

 

Sr. Presidente. 

   Debo confesarlle que, tras recibir esta 
mañá a súa carta con ocasión da 
situación que estamos a vivir a causa do  
Covid-19, non puiden deixar de lela 
unha vez tras outra, incrédulo e abatido.  

    Non podía crerme o que ía lendo. 
Tentei percibir,  benintencionadamente, 
unha mensaxe de apoio e ánimo, como 
corresponde nestes casos, por parte do 
presidente do organismo público con 
máis empregad@s do país. Pero, por 
máis empeño que puxen niso, non o 
conseguín. 

   Sentía, con todo, como, por medio de 
verdades a medias, ou de datos 
directamente falsos, estaba a tentarse 
acalar o malestar, crecente día a día, 
que ían provocando nos seus 
empregad@s as decisións erráticas da 
dirección.  Máxime nunha situación de 
alerta sanitaria tan grave. Debería 
entender que o malestar se transforma 
rapidamente en irritación cando non se 
di a verdade, cando a prioridade non 
consiste na protección da saúde das 
persoas ao seu cargo (e do resto d@s 
súas/seus compatriotas, a quen se pon 
en perigo cando, en verdade, deberiamos 
estar ao seu servizo). Debería saber que 
a irritación se eleva ata a rabia cando, 
pa ra  t en ta r  convenc e rnos  do 
imprescindible do noso labor, recórrese 
a un  peloteo  infantiloide e (síntoo, debo 
dicilo) rastreiro. Pero parece non 
entender, parece non saber. 

    Volvo ler a súa carta e invádeme un 
sentimento de tristeza e desolación. Ao 
sentir que, en momentos nos que se 
debería actuar con infinita xenerosidade 
e altura de miras (si: para servir @s  
nos@s semellantes, ao que, estou 
seguro, non se negaría  ningunh@ d@s 
miñas/meus  compañeir@s), o que a súa 
carta mostra é, precisamente, todo o 
contrario:  mesquindade e  baixeza 
moral      

  Carteir@ X 

Correos NON pon en 

corentena @s compañeir@s 

que estiveron en contacto 

con persoas con síntomas 

para que sigan producindo 

Nestes tempos de fake news, bulos e todo tipo de 

rumoroloxía, é importante transmitir informacións 

precisas e fiables, semella que a Correos e algúns 

mandos intermedios lles está custando.  

A información pode ser a túa mellor vacina 

contra o virus. Infórmate ao día nos nosos 

foros: 

www.cgtcorreosfederal.es 

“Ata que non sexan conscientes  

nunca se rebelarán, e ata que 

se teñan rebelado non poderán 

ser conscientes” 

 POSITIVOS/ ASIMILADOS PERSOAL EN CORENTENA 

18/03 43 398 

20/03 257 1196 

30/03 702 2007 


