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Apmācības/semināri/biznesa tikšanās u.c.
Sakarā ar COVID-19 uzliesmojumu un rūpējoties par mūsu darbinieku veselību un labklājību, esmu
pieņēmis lēmumu, kas stājas spēkā nekavējoši, apturēt visus ar uzņēmējdarbību nesaistītus (nekritiskus)
apmācības pasākumus/seminārus/biznesa tikšanās. Ja tos uzskata par uzņēmējdarbībai kritiskiem, tos
ieteicams veikt attālināti, izmantojot teletiltu/video konferences, ja vien tas ir iespējams.
Atkārtotas slimības prombūtnes gadījumi, darbā pieņemšanas intervijas, izmeklēšanas, disciplinārās
uzklausīšanas sanāksmes u.tml., nekavējoties jāatliek, ja tās tiek uzskatītas par uzņēmējdarbībai
nebūtiskām, savukārt uzņēmējdarbībai būtiskās darbības, pēc iespējas veikt attālināti, izmantojot
teletiltu/video konferences.
Ja esat darbinieks, kuram jau ir ieplānota tikšanās ar vadību, t.i., Jūs esat saņēmis(-usi) tikšanās vēstuli, tad
drīzumā ar Jums sazināsies, lai informētu Jūs par to, vai tikšanās/sanāksme notiks vai nenotiks, un kādā
formātā tā notiks.
Ja Jums kā sanāksmes vadītājiem rodas šaubas par to, kas būtu klasificējams kā kritisks/būtisks
uzņēmējdarbībai, tad lūdzu apspriediet to ar savu tiešo priekšnieku un/vai Ron McCabe (saistībā ar
apmācībām/drošību saistītām sanāksmēm) un Jums izraudzīto personāla konsultantu saistībā ar personāla
sapulcēm.
Visas Arodveselības tikšanās, izņemot LGV medicals (kuras ir kritiskas uzņēmējdarbībai), tagad tiks veiktas
telekonsultāciju veidā, nevis klātienē. Veselības Novērošanas tikšanās, visticamāk, tiks atliktas, lai gan
pašlaik mēs šajā sakarā saņemam ieteikumus no attiecīgajām struktūrām.
Ja kāda sapulce/apmācības pasākums tiek uzskatīts par uzņēmējdarbībai kritisku un to nevar noorganizēt
konferences/teletilta veidā, tad personai, kura vada pasākumu, jāveic dinamiskā riska izvērtējums, un
visiem apmeklētājiem, kas nejūtas labi, ieteicams turēties drošā attālumā no pārējiem un izvairīties no tuva
kontakta vienam ar otru.
TEA un ilga dienesta balvas
Diemžēl tas nozīmē arī to, ka man bija jāpieņem grūts lēmums atcelt Tayside Excellence Awards (TEA) balvu
pasniegšanas pasākumu, kuru bija iecerēts rīkot Caird Hall zālē 15.maijā, piektdienā. Šajā sakarā mēs
strādājam pie komunikācijas plāna mūsu piegādātājiem, sponsoriem u.c. Līdzīgi arī Ilga dienesta balvas
pasniegšanas ceremonija vairs nevirzīsies uz priekšu, kā plānots un tā vietā es drīzumā rakstīšu visiem tiem
darbiniekiem, kuriem pienākas šī balva un sertifikāts.
Es regulāri pārskatīšu mūsu rīcību attiecībā uz apmācības pasākumiem, semināriem un biznesa sanāksmēm,
un par visām izmaiņām šajā sakarā Jums tiks paziņots, turpmāko paziņojumu veidā.
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