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En cas de simultaneïtat d'activitats de diferents
empreses en un centre de treball, que puguin
desajustar els factors de risc psicosocial, avaluats en
mig de la pandèmia, què poden fer els delegats i
delegades de prevenció?
S'han de dirigir al titular del centre de treball, amb competència per a articular el Pla de Contingències. La persona Responsable del
Seguiment del Pla, haurà de vigilar la implantació i l'ús dels mitjans de protecció i, per tant, és qui ha de mediar en els conflictes
interpersonals o de rol generats pels canvis organitzatius i productius entre les diferents empreses implicades.
.

Con s’han acompanyar les persones que es
reincorporen a la feina després d'haver passat la
malaltia? Què hi poden fer els delegats i delegades de
prevenció?
Han de promoure l'adaptació del lloc de treball i les tasques a les condicions de salut de la persona que s’incorpora. Les persones
que han sofert la malaltia amb conseqüències greus necessitaran un temps extra de rehabilitació i adaptació a la feina. Actualment,
també sabem que les persones que no han desenvolupat la malaltia greu també poden presentar símptomes persistents en el
temps, per tant, és important que s’adaptin els llocs de treball segons la simptomatologia de les persones. (feblesa muscular,
problemes de memòria i concentració, esgotament, etc).

Quant als riscos psicosocials més comuns en el
teletreball, què poden fer els delegats i delegades?
Poden alertar a l'empresa sobre les persones que els comuniquin els seus problemes amb la doble presència perquè s'articulin
mecanismes col·lectius i de suport a les persones treballadores.
Per a evitar el “tecnoestrés” que genera l'ansietat de no posseir els equips o connexions apropiades per a fer el treball com si
s'estigués en l'oficina, poden controlar el lliurament i idoneïtat d'aquests.
Promoure la implantació de mecanismes de comunicació, formal i informal, per a evitar les situacions d'aïllament, assetjament o
violència.
Negociar els horaris de no atenció, d'enviament de correus o trucades de telèfon i els horaris de reunions per a controlar el dret a la
desconnexió digital de les persones que teletreballen.

Quin és el procediment a seguir davant
l'estigmatització i violència sobre les persones
contagiades?
Amb anterioritat als fets fora convenient que l’empresa manifesti, mitjançant comunicats, que no tolerarà cap mena de discriminació
ni estigmatizació dels treballadors i treballadores que s’hagin contagiat, i informi que aquests fets són constitutius de delicte d'odi,
segons l’art. 510 del Codi Penal. En cas que es produeixi un fet de discriminació, estigmatizació o violència els delegats i les
delegades han de posar-ho en coneixement de l’empresa perquè actuï o bé denunciar-ho, acompanyant en tot moment a la persona
afectada.
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En quines situacions han d’actuar els delegats i les
delegades de prevenció davant els factors de risc
psicosocial agreujats per la pandèmia?
El temps de treball:

és un factor de risc psicosocial que pot tenir gran impacte en la percepció de la salut mental de la persona treballadora. Els delegats i les
delegades han d’informar sobre el “Plan MECUIDA”, vigent fins el 31 de maig, que permet la distribució del temps de treball o qualsevol altre
aspecte de les condicions de treball, per cura d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat, per causes relacionades amb la COVID. Pot
consistir en:
Canvi de torn.
Alteració d'horari.
Horari flexible.
Jornada partida o continuada.
Canvi de centre de treball.
Canvi de funcions.
Canvi en la forma de prestació del treball, incloent la prestació de treball a distància, o qualsevol altre canvi de condicions que
estigués disponible en l'empresa o que pogués implementar-se de manera raonable i proporcionada.
·L'autonomia:
Cal vigilar quan la capacitat i la possibilitat individual per gestionar i prendre decisions per part de les persones treballadores quedi
afectada pel ritme de treball, la distribució de les tasques i la quantitat del treball i se superin els recursos de la persona
treballadora davant la falta de personal, ja sigui per incapacitat temporal per la COVID o per ERTO.
·Càrrega de treball:
S'ha d'actuar si s'observa una major pressió, injustificada i no puntual, en els temps d'execució del treball.
En el cas de canvi de lloc, produït per ERTO o baixes per Covid19, en què s'observi que a la persona li resulta més penosa
l'execució del treball.
·Demandes psicològiques:
En el moment que les relacions interpersonals que es produeixen en el treball adquireixen un component emocional important, ja
sigui amb els companys i companyes de feina o amb persones externes a l’empresa.
Quan en l'acompliment de les tasques pròpies del lloc de treball es vegin alterades les exigències cognitives respecte a la situació
anterior al COVID-19.
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Davant la negativa de solucionar la situació puntual o
realitzar la preceptiva avaluació de riscos psicosocials, quin
és el següent pas en el procés?
Primer portar el problema al Comitè de Seguretat i Salut i donar un termini de temps per buscar una solució. Si passat el
temps acordat tot segueix igual, cal denunciar davant de la Inspecció de Treball, detallant les desviacions que s'han
detectat i, en tot cas, les mesures que es proposen i adjuntar en la denúncia les actes del CSS. És important tenir en
compte que si es produeix un accident de treball per la manca d'avaluació i formació, la ITSS podria proposar un recàrrec
en les prestacions originades.

Quines mesures preventives immediates poden suggerir els
delegats i delegades de prevenció davant la descompensació
dels factors de risc psicosocial produïts per la pandèmia?
Revisar i definir les tasques, responsabilitats i resultats a aconseguir, tot parant atenció als possibles conflictes de tasques que
es puguin produir. Prioritzar la qualitat davant la quantitat. Tenir com a objectiu unes expectatives realistes considerant les
restriccions i procediments imposats per l'emergència COVID-19.
Identificar i corregir tant les situacions de sobrecàrrega de treball com les de d'infracàrrega.
Enfocar la direcció d'equips tenint com a eix principal a la persona i avaluar correctament els factors de risc psicosocial.
Repartir adequadament les càrregues de treball, en cas que hagi estat necessari reorganitzar els llocs de treball.
Reprogramar els objectius de producció per lloc de treball i departament.
Promoure el treball en equip, per a la consecució dels objectius,i com a sistema per poder obtenir un adequat suport social.
Estar atents i promoure les habilitats dels treballadors i treballadores perquè es puguin adaptar als canvis.

·Participació i supervisió:
Quan es detecti la falta de sensibilitat o de formació en habilitats socials dels comandaments intermedis per a saber tractar les
emocions o pors; dialogar amb els seus equips; comprovar com es troben i reconèixer els senyals d'angoixa; mostrar-se conforme
amb els esforços i donar confiança i proximitat. Totes aquests habilitats en temps de pandèmia són més necessàries que mai.
·Relacions i suport social:
Quan a causa dels nous procediments de treball es derivin casos d'aïllament físic o social.
Es detecti falta de suport social empresarial i quan es donin casos d'estigmatització per haver passat la malaltia Covid19 o inclús
no trobar-se recuperat o recuperada del tot.
·Acompliment de rol en el lloc de treball:
Si s'observa que els objectius marcats per al lloc de treball no són assolibles.
Si es manifesta que en les relacions funcionals amb altres unitats de l'organització no són clars les tasques de les persones.
Si existeixen ambigüitats en les responsabilitats individuals i es generen conflictes que afecten la productivitat.
Interès per les persones treballadores i compensació:
Quan l'empresa hagi deixat de costat polítiques de desenvolupament professional, d'avaluació de les tasques, o no hi hagi una
mínima retroalimentació sobre l'excessiu treball dut a terme pels treballadors i treballadores per falta de personal.
Si es donen alts nivells de nerviosisme per la incertesa que genera que els ERTOS per COVID-19 es converteixin en EROS.
·Comunicació:
Quan no es transmetin de manera clara i adequada qüestions sobre: :
Les activitats de l'empresa enfront del risc de contagi.
La informació i formació que ha de rebre la plantilla.
Els procediments de treball que es mantenen i les modificacions sobre la forma habitual de treball.
La nova organització del treball o de l'entorn laboral.
L'establiment de noves mesures preventives.
La forma de participació dels treballadors i treballadores sobre la contenció del contagi en el si de l'empresa.
La situació global de l'empresa, de les previsions econòmiques i d'ocupació.

Com s'ha d'actuar davant aquestes situacions?
S’ha de diferenciar entre situacions puntuals que es poden corregir de manera immediata, pel comandament intermedi amb una mesura
correctora, i les situacions persistents generalitzades sobre una o diverses persones.
En qualsevol cas, s'ha de requerir per escrit a l'empresa perquè, a través del seu responsable de prevenció, solucioni la controvèrsia
originada per la situació de la pandèmia. Si la situació és generalitzada, les solucions passen per tornar a avaluar els riscos psicosocials i
formar les persones treballadores sobre les diferents formes d'afrontament de la nova situació, en funció dels resultats de l’avaluació.

Establir procediments per a prohibir la discriminació contra les persones que pateixen o hagin patit la COVID-19.
Impulsar la negociació col·lectiva per a la implantació permanent del teletreball.
Donar suport i facilitar els equips de treball i estris necessaris per teletreballar.
Establir programes de flexibilitat horària, tant d'entrada i com de sortida i facilitar la concil·liació
familiar.
Fomentar la participació activa de les persones treballadores en les decisions de l'empresa que els afectin.
Orientar el lideratge preventiu dels comandaments intermedis cap a les persones.
Afavorir nous sistemes de suport social dins dels equips i organitzacions.
Promoure la transmissió eficaç de les tasques, les funcions i els rols que ha d'exercir cadascuna de les persones treballadores
de l'empresa, per a aconseguir l'objectiu comú.
Redissenyar els programes de desenvolupament professional per a augmentar el compromís i la implicació.
Fomentar el salari emocional que pugui satisfer les necessitats personals, familiars i professionals de la persona per a millorar
la seva qualitat de vida.
Promoure la implantació de programes d'ajuda psicològica, sobretot en activitats amb fort desgast emocional, com ara les
sociosanitàries que poden patir estrès per compassió.
Establir sistemes efectius de desconnexió digital.
Capacitar a supervisors i gerents perquè puguin identificar canvis en l'acompliment i signes que puguin indicar possibles
problemes relacionats amb les addiccions per poder derivar-los a serveis de suport. Elaborar un protocol.
Prestar major atenció a les mesures de protecció de les persones especialment sensibles al virus i amb patologies de salut
mental pre o post COVID.
Oferir instruccions clares sobre com desactivar situacions hostils.

