KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW DZIAŁU 'FACILITICIES' NOTA Nr 4
W świetle dzisiejszego oświadczenia premiera o tym, że wszystkie szkoły w Szkocji zostaną
zamknięte w piątek 20 marca, uważam za stosowne poinformować Państwa co to będzie
oznaczać dla osob pracujących w środowisku szkolnym.
Pomimo, iż zamknięcie wszystkich szkół sugerowałoby, że nasze stanowisko będzie teraz
bardziej statyczne, niekoniecznie tak musi być dla nas wszystkich zaangażowanych
w świadczenie usług dla szkół. Na przykład, będziemy musieli zapewnić mniejszy zakres usług
dostarczania posiłków szkolnych dla uczniów, którzy mają prawo do bezpłatnych posiłków
w szkołach. Prowadzimy rozmowy z trzema Radami na obszarze Tayside, aby uzgodnić z nimi
do jutra w południe, jaki będzie character tych usług.
Oprócz bezpłatnej usługi dostarczania posiłków w szkołach, nadal obowiązywać będzie
wymóg świadczenia ograniczonych usług sprzątania i stróżowania. Ponownie, jesteśmy na
zaawansowanym etapie uzgadniania z Radami jak będzie to funkcjonowało w praktyce.
Z uwagi na powyższe, informujemy, że wszyscy pracownicy pierwszoliniowi cateringu,
sprzątający i dozorcy oraz nadzorcy/kierownicy Działu 'Facilities' mają obowiązek stawienia
się w pracy tak jak zawsze w poniedziałek 23 marca, chyba że ich kierownik postanowi inaczej.
Nasze stanowisko w tej sprawie staje się coraz jaśniejsze, gdyż plany świadczenia
ograniczonych usług są finalizowane, przy czym otrzymają Państwo kolejny komunikat, jaki
dostarczy więcej szczegółów w tej sprawie, w piątek 20 marca po południu.
Osoby Patrolujące Przejścia dla Pieszych w pobliż szkół nie mają obowiązku przybycia do pracy
po piątku 20 marca, o ile nie otrzymają innej informacji na ten temat od swego kierownika.
Jak już wcześiej Państwa poinformowano, prosimy o dalsze zapoznawanie się z poradami
dotyczącymi wpływu COVID-19 na pracowników Tayside Contacts, jakie zamieszczono na
naszej stronie internetowej www.tayside-contracts.co.uk
Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, a chcieliby 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.
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