KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKOW DZIAŁU USŁUG POMOCNICZYCH ‘FACILITIES
SERVICES DIVISION’
W moim komunikacie do Państwa z dnia 18 marca 2020 roku zobowiązałem się do dostarczenia
Wam aktualnych informacji do końca tygodnia, kiedy to jak wszyscy mieliśmy nadzieję, nasze
stanowisko odnośnie pracowników Działu Usług Pomocniczych będzie jaśniejsze. Choć stanowisko to nie
jest jeszcze tak jasne, jak tego oczekiwaliśmy, wiemy teraz co się stanie w poniedziałek 23 marca:
➢ Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych, którzy są do tego zdolni i nie muszą się
samoizolować, mają obowiązek przybyć do swego normalnego miejsca pracy w normalnym
czasie, chyba że zostali poinformowani inaczej przez swojego kierownika
➢ Nie dotyczy to Osób Patrolujących Przejścia dla Pieszych w Pobliżu Szkół, którzy nie będą
stawiać się w pracy do odwołania, ale będą otrzymywać pełne wynagrodzenie, tak jakby
uczęszczali do pracy
➢ Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych , którzy są do tego zdolni i nie muszą się
samoizolować, będą pracować tak jak zawsze, albo w swoim normalnym miejscu pracy albo
z domu, jeśli zostało to zatwierdzone przez ich przełożonego
➢ Od poniedziałku w Tayside będziemy świadczyć usługi dostarczania lunchu w formie suchego
prowiantu dla wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły (np. dzieci "kluczowych
pracowników") oraz dla wszystkich uczniów, którzy mają prawo do bezpłatnych posiłków
szkolnych
➢ Zapewnimy również posiłki socjalne dla osób starszych i dorosłych wymagających szczególnej
opieki w Dundee
➢ Obecnie Rady Miejskie wymagają, aby wszystkie szkoły i wszystkie budynki nieszkolne były
sprzątane i czyszczone
➢ Usługi stróżowania będą również wymagane we wszystkich szkołach
Opracowaliśmy plany serwisowe, które zostaną wprowadzone od poniedziałku i będziemy stale je
przeglądać i zmieniać w miarę rozwoju wydarzeń. Wszyscy Państwo wykonujecie wspaniałą pracę
i powinniście być bardzo dumni z roli, jaką odgrywacie w podczas tego bezprecedensowego kryzysu
narodowego. Tayside Contracts jest absolutnie zobowiązany do tego, że Państwa zdrowie ma
ogromne znaczenie i nigdy nie zostaniecie poproszeni o wykonanie jakiejkolwiek pracy, jaka
zagrażałaby Waszemu zdrowiu.
Jak już wcześniej Państwa poinformowano, prosimy o dalsze odwoływanie się do porad dla
pracowników Tayside Contracts, dotyczących wpływu COVID-19, jakie znajdują się na naszej stronie
internetowej www.tayside-contracts.co.uk
Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, a chcieliby podać nam swój adres e-mail, aby skorzystać
z elektronicznego dostępu do takich jak ta wiadomości, swój adres e-mail należy przesłać do
Communications@tayside-contracts.co.uk. Państwa adresu e-mail nie przekażemy osobom trzecim
ani nie wykorzystamy do innych celów od tych polegających na komunikowaniu się z Państwem.
Frank Reilly, Head of FM and Human Resources, 20 marca 2020 roku

