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Finalmente pasou o que tiña que pasar e
o que, visto o visto, é cuestión de tempo
que se repita: Un centro de Correos. O
CTA, convertido nun foco de transmisión
comunitaria de COVID.
No momento da eclosión deste gromo
xa tiñamos casos polémicos en Fene e
na SUC-1, con todo o persoal de ATC en
corentena sen que Correos nos
comunicara absolutamente nada. Destes
casos, especialmente no do CTA,
fixemos un seguimento estrito da
situación desde o primeiro momento,
solicitamos á empresa o cumprimento
dos protocolos e propuxemos varias
medidas complementares para
aumentar a seguridade nos nosos
postos de traballo como tomar a
temperatura á entrada, o rigor nos
contactos estreitos, probas PCR para
TODO o persoal, e incluso o peche
provisional do CTA.
Estas escritas foron dirixidas às persoas
responsábeis e aos negociados
correspondentes, Dirección de Zona,
Relacións Laborais, CESL, moi ao noso
pesar sen resposta tendo que acudir, á
enésima denuncia na Inspección de
Traballo por reiterado incumprimento
desas medidas, especialmente a de
gardar a distancia interpersoal. Tamén
acudimos aos medios de comunicación,
que, estupefactos, foron tomaron boa
nota do sucedido.
Era cuestión de tempo visto como NON
se cumpren mas medidas de seguridade
(Falta de distancia de seguridade
interpersoal, negación de control de
temperatura na entrada do centro, falta
de rigor na detección de contactos
estreitos, mistura de xente de diferentes
quendas, material compartido, etc. Eivas
que deron lugar a que o que debería ser
un caso illado se convertese en menos
de 72 horas nun gromo en toda regra.

Desde CGT desexamos e aledámonos profundamente da
mellora das persoas afectadas, familiares e amigxs e desexamos a súa curación total, pero non queremos nin podemos
deixar de facer unha análise do que aconteceu, como aconteceu e que debería facer Correos para evitar algo así no futuro.
(E NON ESTÁ A FACER)

Martes 18 Agosto: Unha persoa comunica á dirección de Correos que se encontra illada en casa,
con síntomas de COVID. Correos non toma medida algunha no centro de traballo. Non se traslada
ningunha información. Desde CGT recabamos información entre o persoal
Mércores 19 agosto: Medra o rumor e a preocupación entre o persoal. Non se traslada ningunha
información. Desde CGT seguimos recabando información e contactamos con Correos. Nada.
Xoves 20 de Agosto: Esa persoa confirma o seu positivo. Ante o clamor no centro, dase información
improvisada e parcial. Correos localiza contactos estreitos pero non lles indica que se vaian a casa
senón que traballen nun lugar “afastado”. Esiximos medidas adicionais como o control de
temperatura no acceso e máis información a Correos (non a dá) e comunicamos aos medios de
comunicación o sucedido (xunto cos de Fene e SUC-1 de Coruña) e a preocupación pola falta de rigor
das medidas.
Venres 21 de Agosto. Medra exponencialmente a preocupación. Algunhas das persoas que estiveron
traballando o día anterior son illadas de urxencia polo propio SERGAS. Correos comunícanos en tres
liñas que hai –literalmente- “algún caso”. A CGT temos coñecemento de 4 confirmadas e varias
persoas en corentena. Oficialmente é un brote en toda regra. Tamén afecta á tarde. Dirixímonos ao
SERGAS para solicitar probas PCR para TODO o persoal de Correos na Coruña.
Sábado e Domingo: Diferentes persoas de todas as quendas póñense en contacto con CGT para
denunciar que se sigue a traballar sen distancia de seguridade. Volvemos denunciar ante os medios.
Luns 24: O SERGAS, que toma o control da situación, decide facer probas PCR á quenda da noite.
Correos, en vez de indicar o illamento preventivo, indica ao persoal que “vaia traballar”. Desde CGT
solicitamos o illamento preventivo desa quenda e que esta proba se faga ao resto do persoal do
centro. Correos négase. Contrata ducias de eventuais e os mistura coas persoas que aínda non tiñan
os resultados: 9 positivos e 4 familiares e sobre 30 persoas que se tiveron que illar preventivamente.
Martes 25: Á vista do sucedido instamos á Inspección de Traballo a que se persone no centro de
forma inmediata para o peche preventivo do CTA, por medio da ampliación da denuncia que
tiñamos previamente presentada por incumprimento de medidas de seguridade. Sen resposta polo
momento.
Xoves 26: A instancia de CGT Coruña trátase de urxencia o tema do CTA de Labacolla no Comité
Estatal de Salud laboral. Correos volve negarse a aumentar a seguridade no centro.

Esta crise demostrou a incapacidade de Correos de previr un gromo nos seus centros. É a proba evidente do fracaso dunha
política laxa de prevención nesta epidemia, fiando todo á “mascarilla” sen tomar apenas ningunha medida adicional. Diga o
que diga o protocolo a realidade é teimuda e tod@s sabemos que Correos antepón a produción á saúde e incumpre
reiteradamente a distancia de seguridade e négase a tomar a temperatura nos grandes centros, a pesar das nosas
reiteradas demandas. Levamos meses dicíndoo sen respostas. E xa son 4 as nosas denuncias ante a inspección de traballo.
Ningún, que quede claro, ningún, método é suficiente por si mesmo para salvagardar do contaxio de COVID. E a distancia
entre persoas e o illamento social seguen a ser as medidas principais de defensa e as que vemos día a día que menos se
cumpren.
O que non pode ser é tentar manter a produción exactamente igual mentres hai unha pandemia
mundial, TODO O MUNDO, TODAS AS EMPRESAS tiveron que adaptarse. Algunhas incluso tiveron
que dar o peche por non poder facer compatible a súa actividade coa realidade sanitaria.
Correos pretende mirar para outro lado, e por iso indícannos que nos amontoemos para clasificar
traballo como si nada. A consigna é máscara e tira para adiante e sacar exactamente a mesma
produción como se nada pasara. A nosa seguridade queda totalmente supeditada ao “maloserá” ou
ao “dalle que libras”. E isto é unha irresponsabilidade. E non funciona, como vimos de comprobar.

O persoal da UR3 da Coruña saiu á rúa o 27 de Xullo para denunciar a falta de
contratación no verán. O persoal segue a ter unha folga de 2 horas convocada
que empregan cando valoran que a contratación non é dabondo como para prestar o servizo coa calidade esixida. Desde a CGT queremos solidarizarnos co persoal desa unidade, pois entendemos que falan en nome de moitas unidades nunha situación similar.

A tesoira non para: E desta volta tocoulle a Ribeira e a Oleiros. Desde CGT, logo de consultar co persoal de Ribeira, presentamos as alegacións pertinentes. En Oleiros contactamos con Concello para alertar de que Correos pretende manter o
pésimo servizo da oficina (rural) de Atención ao Cliente de Santa Cruz.

En CGT levamos xa un tempo recibindo queixas (incluso por carta) de persoas traballadoras sobre o trato despectivo,
infantilizador e pola ausencia de coidados e de respecto por parte de responsables e xefaturas de equipo. A
infantilización e os malos modos son frecuentes, exemplos disto son a ocultación de información ante o gromo de
covid19, ou as “broncas” e ameazas por non ter tido solicitados os días de AP. Trátasenos como se non fosemos persoas
adultas, como “profes” (malos) que riñen a nen@s nunha especie de escola anticuada. Cambian as persoas, pero os
modos despectivos e autoritarios e as ridiculizacións á hora de de negociar ante solicitudes do persoal ou á hora de dar
directrices continúan.
Caen en saca rota as teorías pseudoprogres dos cursiños internos cos que se "nos forma" en
correos. Así as leccións sobre os coidados ao “cliente/proveedor interno”, o uso da empatía, o
traballo en equipo, a escoita activa e a resolución de conflitos de xeito civilizado e respectuoso,
son, en realidade, inexistentes, un paripé. É decepcionante e inxusto ver que o xeito de
intervención das novas persoas responsables de equipo é a dos malos modos, a bronca
infantilizadora, o berro, a mala contestación carente de argumentos.
De CGT esiximos respeito e dignidade no trato, modelos non autoritarios na liña do bo trato e
boas maneiras. Que as persoas responsables e xefaturas de equipo traten as nosas solicitudes e
demandas con seriedade e rigor; que non entorpezan o noso traballo con malos modos, e que
faciliten un clima laboral saudábel con diálogo, dignidade e respeito.

Correos, nun exercicio de cinismo extraordinario emite un manual onde nos indica que “nas pausas e descansos”
manteñamos a distancia de seguridade. É un paso máis alá da habitual infantilización á que nos someten ao persoal
Agora xa directamente pretenden tentar insinuar que é nos momentos de descanso onde se propaga o virus.
Traballamos 7 horas cóbado a cóbado, compartindo teclados, pantallas, todo tipo de material e logo, nos 20 minutos que
dura o descanso, é onde temos que “evitar espazos cerrados” e “recordar a regra dos 3 emes”.

Aínda que a responsabilidade última é de Correos, que ten a obriga de velar pola
saúde do seu persoal, tamén podemos tomar medidas por nós mesmas para previr a
aparición do virus no centro de traballo. Paremos coa infantilización que se está a facer
do persoal e tomemos as medidas tamén por nós mesmas para favorecer a prevención
e a para frear a incidencia do virus no noso centro de traballo. Queremos apelar á
responsabilidade que temos todas as persoas que desenvolvemos o noso traballo no
CTA. Para isto facemos as seguintes recomendacións:
1.- Permanece atento ao teu estado de saúde, mide a febre cada día. Ante posibles síntomas ou contacto con unha
persoa sintomática ou diagnosticada como positivo avisa á e chama ao 061. Non acudas ao centro de traballo
2.- Leva sempre a máscara que están a proporcionar no centro e renóvaa cada día. Se non chas dan esíxea. Se rachan
esixe unha nova. Se te sentes agoniada por levala solicita á responsable un descanso breve no traballo para respirar.
Somos persoas e non máquinas, lembra que a nosa saúde e benestar é o primeiro.
3.- Extrema as medidas de hixiene: Lava as mans con auga e xabrón con frecuencia e con xel hidroalcólico no teu posto
de traballo. Esixide á persoa responsable ter a man xeles hidroalcólicos no voso posto para o seu uso cando o
consideredes oportuno (por exemplo antes e despois de beber auga). Procura non tocar a túa cara, nin as mucosas.
4.- Non aceptedes traballar sen manter a distancia de seguridade de 1,5 metros, comunicade á persoa responsable que
ides traballar mantendo as nomeadas distancias. Estas deben manterse tanto no traballo como nos períodos de
descanso. Seguindo a lóxica para evitar contactos estreitos se fai falta que dúas persoas estean xuntas para unha labor
concreta que esta sexa durante o mínimo tempo posible, sempre menos de 15 minutos.
Se conseguimos que cada persoa que traballa en Correos se comprometa a exixir que se cumpran protocolos e medidas
e ademais nós mesmas temos unha actitude responsable para nós e para as nosas compañeiras podemos diminuír
moito a expansión do virus. Reivindica medidas, segue os protocolos, négate a traballar sen distancias de seguridade e
hixiene, observa se tes síntomas, non vaias traballar se tes a dúbida de que podes estar doente.

