الحفاظ على سالمة عمال
النقل العام من كوفيد 19
ميث�اق المطالب العالمية
إن عمال النقل العام هم في اخلطوط األمامية للمعركة ضد
وباء كوفيد  .19وهم السائقون وبائعو التذاكر واجلباه وهم عمال
النظافة والصيانة واملكاتب الذين يقدمون اخلدمات احليوية التي
حتافظ على استمرار عمل أنظمة النقل العام  -مما يسهل تنقل
العمال الرئيسيني اآلخرين إلى العمل والتأكد من أن تقدم الرعاية
للمرضى وتبقى األرفف مليئة.
توفي أكثر من  150عامال ً في جميع أنحاء العالم من كوفيد  19مع ارتفاع حصيلة
حاليا .وقد أدت معايير
يوميا .وهناك آالف آخرون مصابون بهذا املرض
القتلى املؤكدة
ً
ً
الصحة والسالمة غير الكافية إلى تفاقم اخملاطر التي يواجهها عمال النقل العام أثناء
قيامهم بعملهم احلرج خالل هذه األزمة.
بالنسبة لعمال النقل العام ،وكما هو احلال مع جميع العمال الرئيسيني الذين من
املتوقع أن يستمروا في العمل ،فإن خطر التعرض الشديد للغاية يجعل هذه مشكلة
تتعلق بالصحة والسالمة املهنية .وهذا يؤدي إلى زيادة واجب الرعاية على النحو
املنصوص عليه في القانون الدولي .وقد اعترفت بعض البلدان بالفعل بكوفيد 19
كمرض مهني حيث يحق للعمال احلصول على تعويضات مالية.

إ ن معا ييـــر ا لصحـــة
والســـامة غير الكافية
قـــد أدت إلـــى تفاقـــم
المخاطر الـــي يواجهها
عمال النقل العـــام أثن�اء
قيامهم بعملهـــم الحرج
خـــال هـــذه األزمة.

يجب توفير احلماية الكافية لعمال النقل العام لتمكينهم من
القيام بعملهم الهام .يجب أال يضطر أي عامل إلى اخملاطرة املفرطة
أو املوت في العمل .متشيا مع البيانات السابقة ،يدعو االحتاد الدولي
لعمال النقل ( )ITFأن يتوفر لعمال النقل العام وعلى الفور:
 .1معدات الوقاية الشخصية المناسبة
والكافية






أن تكون مناسبة لتوفير احلماية من الهباء اجلوي وأي تالمس مع
اجللد
توفير ترتيبات الغسيل املناسبة لزي العمل للقضاء على فرص
التلوث





بدون أي تكلفة على العمال

 .2ظروف عمل تقلل من انتقال العدوى
وتسهل االبتعاد االجتماعي ،بما في ذلك














مبا في ذلك القفازات واألقنعة ومعقم اليدين و  /أو املاء والصابون

مع التدريب الالزم على االستخدام اآلمن وكيفية التخلص منها



 .3الوصول إلى التدابير الصحية اليت تحيم
الضعفاء والمرىض ،بما في ذلك

سهولة الوصول إلى عمل فحص كوفيد  19ومجانا ً

إجراءات تنظيف وصرف صحي صارمة ومنتظمة في املركبات
وصاالت النوم املشتركة وأماكن العمل ،مبا في ذلك مكاتب بيع
التذاكر واملستودعات
عدم حتصيل األجور مباشرة من الركاب ،والدفع بطرق غير نقدية،
وعدم التدقيق وفحص التذاكر ،والدخول من األبواب اخللفية و
 /أو إغالق أبواب السائقني (باستثناء الركاب ذوي اإلعاقة) ،وجود
قواطع بالستيكية شفافة بحيث حتجب مقاعد الصف األمامي،
واحلد من عدد الركاب لكل مركبة ،إعطاء األولوية للعاملني
األساسيني ،وتوفير األقنعة للركاب ،ووقف الديون وعدم وضع
أهداف لتحقيق مستوى من اإليرادات
إجراءات تنقل آمنة لعمال النقل العام أثناء وجود قيود على
احلركة
مرافق صرف صحي مناسبة مع توفير فترات استراحة إضافية
حيث يوجد عدد أقل من املراحيض العامة ومرافق الغسيل ،كما
أن عملية التباعد االجتماعي جتعل الوصول إلى املرافق الصحية
واملغاسل بطيئة
احلق في االنسحاب من العمل الذي يشكل خطرا وشيكا وخطرا
على حياتهم أو صحتهم ،دون خوف من االنتقام



األجور الكافية واحلماية الوظيفية للعمال الذين يجب أن يعزلوا
أنفسهم بسبب اخملاطر العالية احملددة ألنفسهم و  /أو أسرهم،
مبا في ذلك الظروف الصحية األساسية واحلمل
تغطية شاملة ومستمرة للرعاية الصحية مبا في ذلك احلصول
على دعم الصحة النفسية
إجازة مدفوعة األجر كافية وتعويض مالي للعاملني املتأثرين
بكوفيد  19إما بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل املثال
العدوى أو العزلة أو التزامات رعاية األطفال)

 .4االعتراف بالدور الرئييس لعمال النقل العام،
بما في ذلك




زيادة األجر أو الدخل
خط العمل  /تعزيز التعويضات واالستحقاقات في حالة الوفاة،
مبا في ذلك مدفوعات املعاشات التقاعدية

 .5المعلومات المنتظمة واإلبالغ عن المخاطر
في مكان العمل وعن صحة القوى العاملة،
بما في ذلك






سرعة توفير املعلومات والتدريب الكافي على تدابير استجابة
أصحاب العمل اخلاصة بكوفيد  19مبا في ذلك اخملاطر احملددة
وأمناط التعرض واآلثار الصحية الناجتة عنها
العزلة الذاتية ،معدالت اإلصابة والوفاة ،مقسمة حسب اجلنس،
والعرق ،واألصل ونوع الوظيفة لضمان إمكانية التحقيق في أي
أوجه عدم مساواة أو استضعاف وكيفية الرد على ذلك
آليات التظلم ،مع حصانة املبلغني عن اخملالفات ،التي تسمح
للعمال باإلبالغ عن اخملاطر ،دون الكشف عن الهوية إذا فضلوا
ذلك ،ودون خوف من أن يلحق بهم أي ضرر

 .6حقوق النقابات العمالية ،بما في ذلك




التشاور واملشاركة في تصميم تدابير العمل والعمليات وجميع
إجراءات الصحة والسالمة
تدابير لتسهيل متثيل العمال سواء في مكان العمل أو عن بعد،
حيث يكون العمال متنقلني أو في عزلة

يجب أن تنطبق هذه التدابير على عمال النقل العام بغض النظر عن الوصف
الوظيفي والترتيب التعاقدي وحالة التوظيف وأن تناسب مختلف األجناس وحاالت
الهجرة.
أيضا بدعم دعوة قطاع صناعة املالبس العاملية للعمل من أجل حماية دخل
يقوم االحتاد الدولي لعمال النقل ً
العمال ،واحلفاظ على صحة ووظائف هؤالء العمال الذين يقومون بإنتاج معدات ومالبس احلماية الشخصية،
وذلك مبا يتماشى مع مبادئ هذا امليثاق.

