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Ņemot vērā Pirmā Ministra šīs dienas paziņojumu par to, ka visas skolas Skotijā tiks slēgtas
pēc 20.marta piektdienas, es uzskatu par lietderīgu paziņot Jums par to, kā tas atsauksies uz
tiem no Jums, kuri strādā skolu vidē.
Kaut arī visu skolu slēgšana liecinātu, ka mums tagad būs statiskāks stāvoklis, tas pilnībā
neattiecas uz mums visiem, kuri ir iesaistīti pakalpojumu sniegšanā skolām. Piemēram,
skolas ēdināšanas pakalpojums skolēniem, kuriem pienākas bezmaksas ēdināšana skolās,
mums būs jāsniedz samazinātā apmērā. Mēs esam iesaistīti pārrunu procesā ar trim Tayside
domēm, lai ar tām vienotos līdz rītdienas pusdienas laikam par to, kāds konkrēti būs šis
pakalpojums.
Papildus bezmaksas ēdināšanas pakalpojumam skolās arī turpmāk būs spēkā nepieciešamība
pēc ierobežota skolas uzkopšanas pakalpojuma un sētnieku pakalpojumiem. Un jau atkal
šajā sakarā mēs gandrīz pilnībā esam sasnieguši vienošanos ar domēm attiecībā uz to, kā tas
varētu darboties praksē.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu, ņemiet vērā, ka visi skolu ēdināšanas, uzkopšanas un
sētnieku priekšējās līnijas („frontes līnijas”) darbiniekiem un Komunālo pakalpojumu nodaļas
uzraugiem/vadītājiem ir jāierodas darbā ierastajā laikā pirmdien, 23.martā, ja vien tiešais
priekšnieks (menedžeris) nav noteicis citādi. Stāvoklis kļūst skaidrāks, līdz ar plāna par
ierobežotu pakalpojumu sniegšanu izstrādes pabeigšanu. Jūs saņemsiet nākamo ziņojumu,
kurā Jums tiks sniegta sīkāka informācija piektdien, 20.marta, pēcpusdienā.
Skolas gājēju pārejas patruļniekiem nebūs jāapmeklē darbs pēc 20.marta piektdienas, kamēr
viņu tiešais priekšnieks nav norādījis citādi.
Kā jau Jums tika ieteikts iepriekš, lūdzu, turpiniet skatīt ieteikumus, kas saistīti ar COVID-19
ietekmi
uz
Tayside
Contracts
darbiniekiem
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@tayside-contracts.co.uk. Mēs nepārsūtīsim Jūsu e-pasta adresi trešajām
personām un neizmantosim to citiem mērķiem, izņemot saziņai ar Jums.
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