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LA MILLOR DEFENSA CONTRA LA PANDÈMIA, 
L'APLICACIÓ DE MESURES PREVENTIVES EXTRAORDINÀRIES

Seria injust dir que BBVA no ha fet res quant a mesures de flexibilització per a prevenir
l'expansió del COVID-19, però disposa d'una oportunitat única per a avançar i
demostrar la seva implicació amb la Salut Laboral. No és admissible
l'estancament en aquesta postura.

No podem baixar la guàrdia en la lluita contra el COVID-19, de la responsabilitat de
tots depèn que acabem com més aviat millor amb la pandèmia.

Ús de Màscares FFP2: 

Avui en el Comitè de Seguretat i Salut Estatal, CCOO continuem exigint un treball saludable per
a tota la plantilla de BBVA, per això entre d'altres, les nostres propostes son:

A CCOO estem compromesos amb tu i amb la teva salut.

Comprovat el seu major nivell de protecció, es fa necessari fer un pas més i posar a 
 disposició de la plantilla una dotació específica de màscares FFP2.

Retret per Conductes IRRESPONSABLES I TEMERÀRIES
Denunciem conductes irresponsables i temeràries per part d'alguns responsables
d'equip que, en aquesta carrera per facturar, s'obliden que els protocols de prevenció
COVID-19, els són també d'obligat compliment. 

És de gran incompetència i insensatesa, manipular i ocultar situacions personals de
salut per a preservar no sabem què, a costa de posar en risc la salut de la resta. No hi
ha dia que no ressoni la musiqueta que “som un equip” i precisament, en aquestes situacions
és on cal demostrar-ho, salvaguardant no sols la salut dels companys i companyes de
l'equip, sinó també la de la població en general. 

Hem exigit que aquest tipus de comportaments es corregeixin amb decisió, no s'hi val
mirar cap a una altra banda i no caben criteris diferents segons qui siguis.

Ampliar l'ús del TELETREBALL
Una vegada més, proposem fer-lo extensiu per a tota la Xarxa d'Oficines, i donada
l'actual situació sanitària, és inexcusable en aquells municipis amb tancament de
serveis no essencials, complementat amb torns quinzenals alterns en presencial. Aquesta
mesura també s'ha d'aplicar a les Unitats Contigo, CSE, GRV, BEC, i en general a tots
aquells departaments que, per la seva metodologia de treball, poden realitzar les seves
funcions en remot sense que es vegi minvada la qualitat d'atenció a la clientela. 
 
El teletreball redueix la mobilitat del personal; evita la coincidència de tota la plantilla en
espais tancats (oficines); es minimitzen les conseqüències per concentració de CO₂; evita
els menjars en els centres de treball; i acaba amb les reunions presencials de llarga durada i
en espais minúsculs. Amb el descrit anteriorment, està més que justificat que totes les
funcions amb possibilitat de teletreball puguin exercitar-se amb caràcter voluntari.
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