KOMUNIKACJA OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW – COVID-19, NO 3,
17 MARCA 2020
Nawiązując do mojego komunikatu z 12 marca 2020 roku, dotyczącego COVID-19 oraz oświadczenia
premiera wydanego w poniedziałek 12 marca 2020 roku o godzinie 17, zwracam się na piśmie do wszystkich
pracowników w celu dostarczenia aktualnych informacji.
Przede wszystkim, zapewniam, źe zarówno ja sam jak i mój zespół zarządczy uważamy za najważniejsze jest
zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników i robimy wszystko co w naszej mocy, aby odpowiednio
chronic naszych pracowników, biorąc pod uwagę bezprecedensową i trudną sytuację, w jakiej się
znajdujemy.
Po oświadczeniu wydanym przez premiera w poniedziałek 16 marca 2020 roku, rząd szkocki wydał
następujące wytyczne:
Aby spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19 ogół społeczeństwa proszony jest o pozostawanie w domu
najdłużej jak to możliwe i unikanie niepotrzebnych kontaktów społecznych. Ten pakiet niezbędnych działań
i środków wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.
Ta porada jest skierowana do wszystkich, ale jest szczególnie ważna dla osob należących do grup wysokiego
ryzyka, definiowanych jako te obejmujące osoby powyżej 70 roku życia, kobiety w ciąży oraz osoby cierpiące
na przewlekłe choroby (zwłaszcza te, które normalnie otrzymują szczepionkę przeciw grypie). Tym grupom
osób szczególnie zaleca się pozostawanie w domu w jak największym stopniu oraz znaczne ograniczenie
niepotrzebnych kontaktów społecznych.
Rząd radzi, że poszczególne osoby powinny:
•
•
•
•

•
•
•

Minimalizować kontakty społeczne, unikając zatłoczonych obszarów, takich jak restauracje, puby,
bary, kluby i siłownie
Unikać korzystania z transportu publicznego w jak największym stopniu
Pracować z domu o ile/kiedy tylko to możliwe oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny, takich
jak częste mycie rąk, nie dotykanie twarzy, zakrywanie nosa i ust chusteczką podczas kaszlu i kichania
Osoby, u których występują objawy sugerujące zarażenie COVID-19 powinny pozostać w domu przez
siedem dni i skontaktować się z Publiczną Służbą Zdrowia (NHS) pod numerem 111 lub lokalnym
lekarzem rodzinnym (GP) jeśli ich objawy się nasilą w tym okresie
W przypadku gdy dana osoba podejrzewa, iż jest zarażona COVID-19 i mieska on/a z innymi osobami,
wszyscy domownicy powinni pozostać w domu przez 14 dni
Szkoły na razie pozostaną otwarte, jednak ta decyzja będzie stale monitorowana i poddawana
przeglądowi w zależności od rozprzestrzeniania się zakażenia
Osoby, które nie mogą pracowac z domu, powinny nadal przychodzić do pracy, chyba że pracodawca
zleci im coś innego lub gdy wystąpią u nich objawy chorobowe

Pełne oświadczenie rządu można przeczytać przy użyciu linku: http://bit.ly/2Qljkce
Tayside Contacts dokonał przeglądu tego co ta nowa porada oznacza dla naszych pracowników oraz usług
i odpowiednio zmienił nasze porady w następujący sposób:

Porada dla osob powyżej 70 roku życia, kobiet w ciąży i osob cierpiących na schorzenia wysokiego ryzyka
Jeśli masz ponad 70 lat, jesteś w ciąży lub cierpisz na chorobę wysokiego ryzyka, skontaktuj się ze swoim
kierownikiem liniowym w celu omówienia swej indywidualnej sytuacji i uzgodnij najlepszy dla siebie sposób
postępowania. Może to być praca z domu, o ile to możliwe i praktycznie wykonalne biorąc pod uwagę Twą
rolę lub 'samoizolacja' w domu do czasu gdy uzyska się inne zalecenie. Twój kierownik liniowy może będzie
musiał uzyskać dalszą poradę w zależności od konkretnej sytuacji, ale proszę mieć pewność, że naszym
kluczowym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.
Jeśli zachorują Państwo na jakimkolwiek etapie okresu samoizolacji, należy to zgłosić do swego kierownika
liniowego zgodnie z normalnymi procedurami zgłaszania absencji chorobowych.
Porady dla osob mieszkających z innymi osobami, u których wystąpią objawy COVID-19
W przypadku gdy dana osoba mieszka z innymi osobami i/albo ta osoba albo członek jej/jego gospodarstwa
domowego zacznie wykazywać objawy związane z COVID-19, niezależnie od tego jak są one łagodne, wszyscy
członkowie tego gospodarstwa domowego powinni pozostać w domu przez 14 dni. Ten okres 14 dniowej
samoizolacji powinien się rozpocząć od pierwszego dnia wystąpienia objawów. W takiej sytuacji każdy
pracownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym swego kierownika liniowego.
Porada dla osób mieszkających samotnie
Osoby mieszkające samotnie, u których wystąpią objawy sugerujące COVID-19 powinny postępować zgodnie
z procedurą zgłaszania absencji chorobowych i pozostać w domu przez co najmniej siedem dni lub do czasu
gdy będą zdolne powrócić so pracy.
Porady dla pracowników pierwszoliniowych
Jeśli jesteś pracownikiem pierwszoliniowzm, który nie może pracowac z domu, jesteś w wieku poniżej 70
roku życia i nie cierpisz na schorzenie wysokiego ryzyka, powinieneś nadal uczęszczać do pracy o ile nie
uzyskasz innego zalecenia od Tayside Contracts. Jeśli na jakimkolwiek etapie wystąpią u Ciebie objawy
sugerujące COVID-19 powinieneś postępować zgodnie z procedurą zgłaszania absencji chorobowych.
W stosownych przypadkach będziemy przeprowadzać dynamiczne oceny ryzyka dla pracowników tej
kategorii, aby zapewnić, że ryzyko jest zmniejszone tak dalece jak to możliwe.
Porady dla pracowników biurowych
Jeśi jesteś pracownikiem biurowym, rada rządu jest taka, iż powinieneś pracowac z domu o ile to tylko
możliwe. Twój kierownik liniowy wkrotce się z Tobą skontaktuje w celu omówienia Twych indywidulanych
okoliczności i uzgodnienia najlepszego sposobu działania dla Ciebie. Być może Twój kierownik liniowy będzie
musiał zasięgnąć dalszej porady oraz/lub zastosować środki w zależności od Twej indywidulanej sytuacji/roli,
ale zapewniam, że naszym kluczowym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników.
Należy pamiętać, że tylko członek Zarządu (CMT) może zezwolić pracownikowi na pracę z domu.
Niezależnie od tego czy podjęta będzie decyzja, iż możesz pracowac z domu w dłuższej perspektywie podczas
epidemii COVID-19, instruuję teraz wszystkich pracowników, posiadających laptopy/urządzenia wydane
przez Tayside Contracts, ze skutkiem natychmiastowym, aby zabierali je co wieczór do domu. Umożliwi to
osobom, które mogą pracowac z domu, robić to bez uprzedzenia w sytuacji gdy Twoje biuro zostanie
zamknięte w krótkim czasie z powodu potwierdzonego przypadku COVID-19.

Doskonale rozumiem, że może to być bardzo niepokojący i przerażający czas dla pracowników i jestem
całkowicie zaangażowany w zapewnienie, że zdrowie naszych pracowników jest chronione w jak
największym stopniu. Niemniej jednak zdaję sobie również sprawę, że mamy usługi do świadczenia naszym
3 składowym Radom Miejskim oraz ludziom i społecznościom Tayside i musimy razem wspólnie pracowac,
aby dostarczać te usługi najlepiej jak potrafimy w tych bezprecedensowych czasach. W związku z tym pragnę
wyrazić moją wdzięczność tym pracownikom, którzy bardzo ciężko pracują w tych trudnych czasach, aby
zapewnić, że nasza organizacja będzie funkcjonować najlepiej jak to możliwe.
W razie konkretnych pytań dotycząych pracy oraz COVID-19 należy się skontaktować ze swoim kierownikiem
liniowym w pierwszej kolejności. Aktualizacje o poradach dotyczących zdrowia publicznego w związku
z COVID-19 znajdują się na stronie internetowej 'NHS Inform', a bezpłatna infolinia została utworzona dla
osob, u których nie wystąpiły objawy, ale które szukają ogólnych porad zdrowotnych: 0800 028 2816.
Dostęp do najnowszych komunikatów i innych informaci dotyczących COVID-19 można uzyskać na stronie
www.tayside-contracts.co.uk
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś/eś, a chciała/byś dostarczyć nam swój adres email, aby móc korzystać z dostępu
do komunikacji elektronicznych, takie jak ta, swój adres email należy przekazać do
Communications@tayside-contracts.co.uk. Państwa adresu email nie przekażemy żadnym osobom trzecim
ani nie użyjemy do celów innych od tych polegających na komunikacji z Państwem.
Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 17 marca 2020

