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Se você sentir que sua 
segurança está em risco e 
for ignorado ao falar com 
seu empregador, converse 

com colegas e com seu 
sindicato e considere a 

possibilidade de se afastar 
do trabalho para proteger 

a sua saúde.

Entre em contato com 
PEOPLE BEFORE PROFIT

01 87 22 682
info@pbp.ie 

PEOPLE BEFORE PROFIT
Covid-19:
A Segurança dos 
Trabalhadores de 
Frigoríficos Precisa 
ser Debatida com 
UrgênciaOs barões da carne são um 

lobby poderoso e atores-chave 
no capitalismo irlandês. Em vez 
de impor regulamentações aos 
negócios, os partidos de direita 
Fianna Fáil e Fine Gael preferem 
emitir protocolos voluntários.
A Covid-19 mostra que é hora de 
mudar. Todos os frigoríficos devem 
ser fechados por duas semanas 
para garantir que estejam livres 
de Covid-19. Os trabalhadores 
devem receber pagamento integral 
enquanto durar essa emergência. 
Precisamos mudar para um 
sistema de propriedade pública de 
frigoríficos porque os proprietários 
existentes mostraram uma atitude 
temerária para com a saúde humana.
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Os trabalhadores de frigoríficos precisam de um 
regime especial de proteção por doença e do 
fim da subcontratação para ajudar a lidar com a 
Covid-19.

Na Alemanha, uma lei especial foi aprovada 
para proibir a subcontratação em 
frigoríficos porque isso levava ao abuso 
e à superexploração de trabalhadores 
migrantes. Os trabalhadores devem ser 
contratados diretamente, deve haver 
emprego direto.

Se não houver um regime especial de 
proteção por doença, os trabalhadores 
podem ser forçados a trabalhar - 
mesmo quando há perigo de Covid-19. 

People Before Profit está incentivando 
os trabalhadores de frigoríficos a se 
filiarem a um sindicato e lutar pela 
adoção imediata do regime especial 
de proteção por doença.

No dia 9 de julho, o British Medical Journal publicou 
artigo sobre a crise internacional nos frigoríficos. 
Eles produziram um conjunto de diretrizes para 
manter os trabalhadores seguros. 
Isso inclui:  
• Tempo de início, término e intervalo escalonados 
• Redução de aglomeração adicionando salas de descanso ao ar livre
• Instalação de barreiras entre os 

trabalhadores, especialmente 
nas linhas de produção

• Rastreamento de todos os 
trabalhadores quanto a 
sintomas, incluindo febre, 
na chegada ao trabalho 
e isolamento rápido, se 
necessário

• Redução da taxa de 
processamento para animais e 
carcaças

• Obrigatoriedade de cobertura 
facial

• Incorporação de boas práticas na colocação e retirada de 
equipamentos de proteção

• Instalação de relógios de ponto sem toque
• Introdução de regimes aprimorados de limpeza e desinfecção 
• Subsídio de doença adequado durante todas as ausências do 

trabalho.
Essas medidas não foram impostas na Irlanda - e é por isso 
que mais de 1.000 trabalhadores de frigoríficos ficaram 
expostos ao Covid 19.


