KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO - COVID-19, NR 8,
24 MARCA 2020 ROKU
Nawiązując do zapowiedzi premiera z wczorajszego wieczoru, na chwilę obecną skupiamy się na współpracy z naszymi
3 składowymi Radami Miejskimi, Dundee City, Angus oraz Perth i Kinross, odnośnie decyzji w sprawie tego, jakie usługi
krytyczne dla biznesu wymagane będą do dostarczenia przez Tayside Contracts.
Celem tego najnowszego komunikatu jest zapewnienie aktualnych informacji i większej klarowności dla pracowników
w tych kwestiach, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że ustalenia w tym zakresie zmieniają się bardzo szybko
w podejściu rządu do walki z COVID-19 i trudno jest nam wszystkim nadążyć za tymi zmianami. W pełni rozumiem
sytuację Was wszystkich w odniesieniu do różnych wyzwań, zarówno związanych z pracą jak i natury osobistej,
w jakich obliczu stanęliśmy. Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich naszych pracowników nadal
pozostaje najważniejszą kwestią dla Tayside Contracts i musi tak być nadal w całej tej bezprecedensowej sytuacji.
Zanim przedstawię aktualne informacje, chciałbym w pierwszej kolejności skorzystać z okazji, aby wyrazić moją szczerą
wdzięczność i podziękowania dla tych wszystkich pracowników, którzy uczęszczają do pracy i dokładają wszelkich
starań, aby pomóc organizacji w dostarczaniu podstawowych uslug publicznych, dzięki jakim istniejemy i jakie
dosarczamy w imieniu naszych skladowych Rad Miejskich. Bez Państwa, nie moglibyśmy dostarczać usług o kluczowym
znaczeniu, jakie świadczymy na rzecz najbardziej potrzebujących członków społeczeństwa, ratunkowych służb
drogowych ani nie bylibyśmy w stanie wspierać kluczowych pracowników Publicznej Służby Zdrowia (NHS), Policji
poprzez dostarczanie usług gastronomicznych, sprzątania oraz stróżowania.
Pracownicy Tayside Contracts nigdy nie będą proszeni o wykonywanie zadań, jakie stanowią zagrożenie dla ich
zdrowia. Opracowano ogólną ocenę ryzyka COVID-19, jaka wkrótce zostanie opublikowana na stronie internetowej.
Najważniejszymi elementami kontroli ryzyka jest to, że dostępne są odpowiednie umywalki do mycia rąk i że nikt nie
będzie wykonywać zadań, których nie można wykonać z 2-metrowego dystansu separacji społecznej. Jeżeli nie można
będzie tego osiągnąć lub wprowadzić alternatywnych środków kontroli ryzyka, pracownicy nie będą proszeni
o wykonywanie tych zadań/kontynuowanie pracy w takim środowisku.
Chciałbym również ponownie powtórzyć, że każdy pracownik, który nie może przybyć do pracy, ponieważ jest chory,
samoizoluje się lub dlatego, że jego/jej miejsce pracy jest zamknięte, otrzyma pełne wynagrodzenie.
PRACOWNICY DZIAŁU USŁUG POMOCNICZYCH (FACILITIES SERVICES DIVISION)
Poniższe ustalenia dotyczące pracowników pierwszoliniowych Działu Usług Pomocniczych obowiązują do jutra, do dnia
25 marca 2020 roku. Z pewnością rozumieją Państwo, że sytuacja jest bardzo płynna i proszę o regularne sprawdzanie
strony internetowej Tayside Contracts do uzyskania informacji na temat ustaleń w tym zakresie na czwartek 26 marca
2020 roku.
Wszystkie obszary
Osoby Patrolujące Przejścia dla Pieszych w pobliżu Szkół na wszystkich obszarach nie są zobowiązani do przychodzenia
do pracy do odwołania.
Angus
Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych, Caternigu i Sprzątania pracujący na terenie szkoł w Angus są teraz
informowani, że zamknięcie tych budynków będzie kontynuowane jutro, w środę 25 marca. Stanowisko nie jest tak
jasne w przypadku usług sprzątania świadczonych poza szkołami, gdyż czekamy na potwierdzenie od Rady Miejskiej
Angus odnośnie tego jakich usług będą potrzebować jutro. Będziemy aktualizować stronę internetową, gdy zostaniemy
poinformowani, którzy pracownicy będą zobowiązany stawić się w pracy jutro, więc prosimy o regularne sprawdzanie
strony internetowej.

Dundee
Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych, Caternigu i Sprzątania pracujący w szkołach i placówkach
pozaszkolnych są zobowiązani do stawiania się w pracy w swoim normalnym miejscu pracy o normalnej porze, chyba
że zostali poinformowani przez ich kierownika inaczej (np. w przypadku placówek, jakie zostały zamknięte pracownicy,
którzy tam przebywali, zostali poinformowani przez kierownika o ich nowym miejscu pracy).
Perth
Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych, Caternigu i Sprzątania pracujący na terenie placówek szkolnych
w Perth i Kinross (z wyjątkiem Fairview) są teraz informowani, że zamknięcie tych budynków będzie kontynuowane
jutro, w środę 25 marca i osoby te nie są zobowiązane do stawienia się w pracy
Sprzątacze pracujący w budynkach, jakie nie są przeznaczone do edukacji, mają obowiązek tak jak zwykle stawić się
w pracy.
Posiłki Społecznościowe
Ponieważ usługa dostarczania Posiłków Społecznościowych pozostaje bez zakłóceń, wszyscy pracownicy dostarczający
Posiłki Społecznościowe powinni stawić się w swoim normalnym miejsca pracy o normalnej porze. Wprowadzono
rozwiązania umożliwiające kontynuowanie świadczenia tych usług przy jednoczesnym przestrzeganiu porad w zakresie
zachowania dystansu separacji społecznej.
PRACOWNICY DZIAŁU BUDOWLANEGO
Poniższe ustalenia dotyczące pracowników Działu Budowlanego obowiązują do jutra, do dnia 25 marca 2020 roku.
Z pewnością rozumieją Państwo , że sytuacja jest bardzo płynna i proszę o regularne sprawdzanie strony internetowej
Tayside Contracts pod kątem ustaleń na czwartek 26 marca 2020 r.
Wszyscy Pracownicy Operacyjni I Oświetlenia Ulicznego
Wszyscy Pracownicy Operacyjni I Oświetlenia Ulicznego pracujący na obszarach Angus, Dundee i Perth & Kinross nie
muszą zgłaszać się do pracy jutro, w środę 25 marca. Istniejące usługi na okres zimowy i wezwań do pracy poza
normalnymi godziami będą zastąpione ustaleniami w zakresie pozostawania (pracowników) w stanie gotowości. Trwa
współpraca z klientami i przedstawicielami związków zawodowych dotycząca przyszłych wymagań w zakresie
świadczenia usług, zostaną one zakończone jutro, a kierownictwo pozostanie w kontakcie w ciągu dnia, aby dokonać
ustaleń dotyczących znalezienia odpowiedniego zastępstwa.
Usługi Transportowe
Wszyscy pracownicy Transportu nie są zobowiązani do zgłoszania się w pracy jutro, w środę 25 marca, chyba że zostali
poinformowani inaczej przez swego kierownika, tj. pracownicy spoza ‘Peasiehill Depot Arbroath’ i niezbędny personel
wspierający.
Działalność Kopalni Odkrywkowej
Wszyscy pracownicy Kopali Odkrywkowej są teraz informowani, że zamknięcie kopalni będzie kontynuowane jutro,
w środę 25 marca i nie są oni zobowiązane do stawienia się w pracy.
Wszyscy pozostali pracownicy budowlani, których nie dotyczą powyższe szczegóły, a którzy są w stanie pracować
z domu, powinni nadal to robić.

PRACOWNICY USŁUG WSPARCIA (SUPPORT SERVICES)
Wszyscy pracownicy Działu Usług Wsparcia, którzy nie są w stanie pracować z domu, powinni pozostać jutro w domu,
do czasu uzyskania przez nas czasu na rozważenie jakie funkcje są uważane za niezbędne i czego nam potrzeba
w zakresie znalezienia odpowiedniego zastępstwa.
Prosimy o regularne odwoływanie się do strony internetowej Tayside Contracts www.tayside-contracts.co.uk, aby
sprawdzić dalsze aktualizacje.

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.
Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 24 marca 2020 roku

