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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Desde março de 2020 que os trabalhadores da limpeza hospitalar, tal como muitos outros,

nunca deixaram de trabalhar. Estiveram e estão na da linha da frente do combate à COVID-19 e

sem eles nada poderia funcionar. O PCP entende que devem ser tomadas todas as medidas

para salvaguardar a saúde dos trabalhadores que fazem a limpeza nos centros hospitalares,

tenham ou não vínculo com o mesmo, sejam ou não trabalhadores de prestadoras de serviços.

De acordo com a informação recolhida pelo PCP juntos dos trabalhadores da limpeza hospitalar,

em alguns dos maiores hospitais do distrito de Lisboa, não estão estabelecidos critérios claros

de vacinação ou de testagem.

No que toca à vacinação, alguns centros hospitalares (Lisboa Central, por ex), com o processo

de vacinação em estado bastante avançado, tem-se procedido apenas à inoculação dos

trabalhadores de alguns serviços, por exemplo da oncologia.

Noutros centros hospitalares (Lisboa Ocidental, por exemplo), mesmo trabalhadores que

contactam diretamente com doentes Covid-19 ainda não foram vacinados.

No caso do Centro Hospitalar Lisboa Norte, designadamente o Hospital Santa Maria, a meados

de março ainda não estavam vacinados os trabalhadores da limpeza.

Quanto à testagem, também transparece a inexistência de um critério específico, uma vez que

uma parte dos trabalhadores da limpeza nunca tinham sido testados.

A testagem regular destes trabalhadores não é prática instituída, sendo que maioritariamente só

são realizados testes quando há surtos ou sintomas da doença.

O PCP teve conhecimento de que muitos trabalhadores da limpeza hospitalar foram infetados

com Covid-19, o que comprova o previsível risco que atinge estes profissionais.



Independentemente de se tratar de trabalhadores contratados por empresas prestadoras de

serviços (a nosso ver, uma péssima opção de promoção da precariedade pelo setor público,

uma vez que se tratam de necessidades permanentes dos hospitais), estes trabalhadores são

parte integrante dos serviços hospitalares e correm riscos acrescidos de contrair a COVID-19.

Assim, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do PCP

requer ao Governo, por intermédio do Ministério da Saúde, os seguintes esclarecimentos:

O Governo tem conhecimento de situações como estas acima descritas?•

Que orientação definiu o Ministério da Saúde quanto à vacinação e testagem dos

trabalhadores da limpeza hospitalar?

•

Quais as medidas de prevenção tomadas em relação a estes trabalhadores?•

Em que hospitais os trabalhadores da limpeza estão abrangidos por planos de testagem e

vacinação?

•

Palácio de São Bento, 12 de abril de 2021

Deputado(a)s

ALMA RIVERA(PCP)

DUARTE ALVES(PCP)

PAULA SANTOS(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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