Benvolgut/uda,

La situació que es viu a tot el món a causa del coronavirus ens obliga a prendre
moltes mesures a tots els serveis d’ASPRONIS per protegir la salut de tothom.
Seguim recomanacions del Govern, de la Federació Dincat i d’experts
que ens aconsellen en aquesta crisi sanitària.
Les persones amb discapacitat intel·lectual són especialment vulnerables, és a dir,
poden patir més danys o perjudicis que altres persones, també en salut.
El coronavirus us pot afectar més, si us contagieu.
La missió d’ASPRONIS és cuidar de les persones, cuidar-vos.
Per això, les mesures que prenem al Centre Especial de Treball també tenen la finalitat
de garantir la vostra seguretat. No podeu venir a treballar
perquè perilla la vostra salut. I la solució legal, mentre no pugueu treballar,
és un ERTO, un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació
per a la majoria dels treballadors amb discapacitat intel·lectual del CET.

A qui s’aplica l’ERTO?
A tota la plantilla amb discapacitat intel·lectual de manipulats, SIMU, neteja i
a alguns treballadors atesos de jardineria.
Per què l’ERTO només afecta al personal amb discapacitat?
Perquè sou les persones més vulnerables i us hem de cuidar més que a ningú.
No podem garantir totes les mesures de seguretat al vostre lloc de feina
i no us posarem en perill.
Els jardiners amb discapacitat que no entren a l’ERTO tampoc treballaran
fins que no sigui segur fer-ho. No entren a l’ERTO perquè els ajuntaments
mantenen els pagaments que tenim per contracte. Però se us aplicarà altres mesures
que concretarem més endavant.
Què comporta l’ERTO?
S’aplica des de l’1 d’abril i durarà fins que sigui segur tornar a la feina.
La teva relació laboral amb ASPRONIS queda aturada temporalment.
És una pausa, no un acomiadament.

Per a qualsevol cosa que necessitis, l’equip d’USAP continua al teu servei.
D’altra banda, com ja us ha comentat l’USAP aquests dies,
tota la plantilla haurà de recuperar els dies de març (entre el 16 i el 31 de març)
que s’han cobrat per nòmina i no s’han treballat.
Quan tornaràs a la feina?
No ho sabem. Quan el govern aixequi les restriccions, tinguem indicacions
sobre el transport des de casa al centre de treball, i sigui segur treballar.
El més important és la teva salut i que entre tots evitem contagis.
Quants diners percebràs? I quin dia?
Cobraràs el 70% de la base imponible de la teva nòmina que hagis cotitzat
durant els últims 6 mesos (incloses les pagues extra).
Es cobra a partir del dia 10 del mes següent.
Cal que facis alguna gestió per cobrar?
No, no has de fer res. Recursos Humans d’ASPRONIS farà totes les gestions.
Tens dubtes?
L'equip d’USAP està a la teva disposició per telèfon o Whatsapp.
També pots trucar a les oficines (93 765 46 20) i et passaran amb Recursos Humans.

Finalment, et demano, si us plau: queda’t a casa, no surtis al carrer.
És la millor manera per aturar el coronavirus entre tots
i que puguem tornar a l’activitat al més aviat possible.
Molts ànims!
Junts ens en sortirem!
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