ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.3, 2020.GADA 17.MARTS
Turpinājumā pie mana 2020.gada 12.marta paziņojuma saistībā ar COVID-19 un pēc Premjerministra
pirmdien, 2020.gada 16.martā, plkst. 17:00 notikušā paziņojuma, es rakstu visiem darbiniekiem par
pēdējām izmaiņām.
Pirmkārt, nešaubieties, ka es un mana vadības komanda uzskatām mūsu darbinieku veselību un drošību par
vissvarīgāko, un mēs darām visu, kas nepieciešams (saprāta robežās), lai atbilstoši aizsargātu darbiniekus,
ņemot vērā šo bezprecedenta un ar izaicinājumiem pilno situāciju, kurā mēs atrodamies.
Pēc Premjerministra paziņojuma pirmdien, 2020. gada 16. martā, Skotijas valdība ir izdevusi šādus
norādījumus:
Lai palēninātu COVID-19 izplatību, sabiedrībai tiek lūgts pēc iespējas vairāk palikt mājās un izvairīties no
nevajadzīgiem sociāliem kontaktiem. Šis nepieciešamo pasākumu kopums stājas spēkā nekavējoties.
Šis padoms ir paredzēts visiem, bet tas ir īpaši svarīgs tiem cilvēkiem, kuri ietilpst paaugstināta riska grupās,
kuras tiek definētas kā: cilvēki, kas vecāki par 70 gadiem; grūtnieces un tie cilvēki, kuriem ir noteiktas
ilgtermiņa veselības problēmas (īpaši tie cilvēki, kuri parasti saņemtu bezmaksas gripas vakcīnu). Šīm
grupām tiek stingri ieteikts pēc iespējas palikt mājās un ievērojami samazināt nevajadzīgus sociālos
kontaktus.
Valdības ieteikums katram indivīdam ir šāds:
•
•
•
•

•

•
•
•

Samaziniet sociālo kontaktu, izvairoties no pārpildītām vietām, piemēram, restorāniem, krogiem,
bāriem, klubiem un sporta zālēm
Cik vien iespējams, nelietojiet sabiedrisko transportu
Strādājiet no mājām, kur/kad vien iespējams
Ievērojiet jaunākos veselības un ceļošanas ieteikumus, kā arī higiēnas pamatnoteikumus,
piemēram, bieži mazgājiet rokas, nepieskarieties sejai un klepojot vai šķaudot, aizsedziet degunu un
muti ar salveti
Personām, kurām parādās simptomi, kas norāda uz COVID-19, vajadzētu palikt mājās septiņas
dienas un sazināties tikai ar NHS 111 vai vietējo ģimenes ārstu, ja viņu simptomi šajā laika periodā
pasliktinās
Ja indivīdam ir aizdomas par COVID-19 simptomiem un viņš(-a) dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem,
visiem šīs mājsaimniecības locekļiem 14 dienas vajadzētu palikt mājās
Skolas pagaidām paliks atvērtas, tomēr šo lēmumu konsekventi uzraudzīs un pārskatīs atkarībā no
infekcijas izplatības
Tiem, kuri nevar strādāt no mājām, jāturpina doties uz darbu, ja vien darba devējs neiesaka palikt
mājās vai ja viņiem parādās minētās infekcijas simptomi

Pilnu Skotijas valdības paziņojumu varat izlasīt, apmeklējot šo saiti: http://bit.ly/2Qljkce
Tayside Contracts ir izvērtējis šo jauno ieteikumu ietekmi uz mūsu darbiniekiem un pakalpojumiem, un,
ņemot vērā to, ir šādi mainījis mūsu ieteikumus:

Ieteikumi tiem cilvēkiem, kuri ir vecāki par 70 gadiem, grūtniecēm vai tiem, kuriem ir paaugstināta riska
veselības stāvoklis

Ja esat vecāks par 70 gadiem, esat stāvoklī vai Jums ir augsta riska veselības stāvoklis (veselības
problēmas), lūdzu, sazināties ar savu tiešo priekšnieku, lai pārrunātu Jūsu individuālos apstākļus un
vienotos par Jums labāko rīcību. Tas varētu būt darbs no mājām, ja tas ir praktiski iespējams, ņemot vērā
Jūsu darba pienākumu pildīšanas specifiku, vai arī Jūs varat “pašizolēties” mājās, kamēr Jums nav norādīts
citādi. Iespējams, ka Jūsu tiešajam priekšniekam būs nepieciešams pildīt papildus norādījumus atkarībā no
Jūsu konkrētajiem apstākļiem, taču esiet droši, ka mūsu galvenā prioritāte ir mūsu darbinieku veselība un
drošība.
Ja kādā no pašizolēšanās periodiem Jums rodas slikta pašsajūta, Jums par to jāpaziņo savam tiešajam
priekšniekam, ievērojot parasto slimošanas paziņošanas kārtību (procedūras).
Ieteikumi tiem cilvēkiem, kuri dzīvo kopā ar citiem, kuriem parādās COVID-19 simptomi
Ja indivīds dzīvo kopā ar citiem cilvēkiem un viņam(-ai) pašam(-ai), vai viņa(-as) ģimenes locekļiem sāk
parādīties COVID-19 simptomi, tad neatkarīgi no simptomu izpaušanās smaguma pakāpes, visiem šīs
mājsaimniecības locekļiem 14 dienas vajadzētu palikt mājās. Šim 14 dienu pašizolēšanās periodam jāsākas
no pirmās dienas, kad parādās simptomi. Šādā gadījumā ikvienam darbiniekam par to nekavējoties jāpaziņo
savam tiešajam priekšniekam.
Ieteikumi tiem, kuri dzīvo vieni
Personas, kuras dzīvo vienas un kurām rodas simptomi, kas norāda uz saslimšanu ar COVID-19, jāievēro
slimības paziņošanas procedūra un jāpaliek mājās vismaz septiņas dienas vai līdz brīdim, kad persona ir
gatava (vesela) atgriezties darbā.
Ieteikumi darbiniekiem, kuri ir tiešā kontaktā ar cilvēkiem (frontes līnijas darbinieki)
Ja Jūs esat frontes līnijas darbinieks, kurš nevar strādāt no mājām, esat jaunāks par 70 gadiem, neesat
stāvoklī un Jums nav augsta riska veselības stāvoklis (veselības problēmas), tad Jums jāturpina apmeklēt
darbu, ja vien Tayside Contracts nav noteicis citādi. Ja Jums rodas simptomi, kas norāda uz saslimšanu ar
COVID-19, Jums jāievēro parastā slimošanas paziņošanas procedūra. Šīs kategorijas darbiniekiem,
vajadzības gadījumā, veiksim dinamiskā riska izvērtējumu, lai risks, ciktāl tas praktiski iespējams, tiktu
samazināts.
Ieteikumi biroja darbiniekiem
Ja esat biroja darbinieks, valdības ieteikums ir tāds, ka Jums vajadzētu strādāt no mājām, kur un kad vien
tas iespējams. Jūsu tiešais priekšnieks drīzumā sazināsies ar Jums, lai pārrunātu ar Jums individuālos
apstākļus un vienotos par Jums labāko rīcību. Iespējams, ka Jūsu tiešajam priekšniekam būs jāpilda papildus
norādījumi un/vai pasākumi atkarībā no Jūsu konkrētajiem apstākļiem/darba specifikas, taču lūdzu
nešaubieties, ka mūsu galvenā prioritāte ir mūsu darbinieku veselība un drošība. Lūdzu, ņemt vērā to, ka
tikai CMT loceklis drīkst autorizēt darbiniekam veikt darba pienākumus no mājām.

Neatkarīgi no tā, vai tiek/netiek nolemts, ka COVID-19 uzliesmojuma periodā, Jūs drīkstiet ilgākā laika
periodā strādāt no mājām, es uzdodu visiem Tayside Contracts darbiniekiem, kuriem ir izsniegti
klēpjdatori/ierīces, nekavējoties ņemt tās līdzi katru nakti uz mājām. Tas ļaus darbiniekiem, kuri var strādāt
no mājām, to darīt uzreiz, tādā veidā nodrošinot to, ka Jūsu birojs tiek slēgts īsā laikā pēc tā, kad tur tiek
apstiprināts COVID-19 saslimšanas gadījums.
Es pilnībā saprotu, ka šis var būt ļoti satraucošs un biedējošs laiks darbiniekiem, un es pilnībā apņemos
nodrošināt mūsu darbinieku veselības aizsardzību, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams.
Es precīzi apzinos arī to, ka mums ir jāsniedz pakalpojumi mūsu trim domēm un Tayside iedzīvotājiem un
tās kopienām, un, ka mums jāsadarbojas, lai sniegtu šo pakalpojumu pēc iespējas labāk šajā nepieredzētajā
laikā. Šajā sakarā es vēlos izteikt pateicību visiem tiem darbiniekiem, kuri šajā sarežģītajā laikā ārkārtīgi
smagi strādā, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku organizācijas darbu.
Ja Jums ir specifiski jautājumi par darbu un COVID-19, lūdzu, pie pirmās iespējas, sazinieties ar savu tiešo
priekšnieku. Jaunākā informācija sabiedrības veselības jomā, saistībā ar COVID-19, ir atrodama NHS Inform
interneta vietnē, kā arī šim nolūkam ir izveidota bezmaksas palīdzības līnija: 0800 028 2816 tiem, kuriem
nav simptomu, bet kuri interesējas par vispārīgiem ieteikumiem veselības jomā.
Jūs varat piekļūt jaunākajai saziņai un citai informācijai saistībā ar COVID-19 mūsu interneta vietnē
www.tayside-contracts.co.uk
Ja Jūs to vēl neesat izdarījuši un vēlaties mums norādīt savu e-pasta adresi, lai gūtu labumu no
elektroniskās piekļuves šādai sarakstei, lūdzu, pārsūtiet savu e-pasta adresi uz Communications@taysidecontracts.co.uk. Mēs nepārsūtīsim Jūsu e-pasta adresi trešajām personām un neizmantosim to citiem
mērķiem, izņemot saziņai ar Jums.
Iain C Waddell, Ģenerāldirektors, 2020.gada 17.martā

