ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.10, 2020.GADA
26.MARTS
Šī jaunākā paziņojuma mērķis, kā solīts, ir sniegt aktuālāko informāciju attiecībā uz rītdienas, 27.marta
piektdienas, darba kārtību.
Es vēlreiz vēlos atkārtot, ka Tayside Contracts darbiniekiem nekad netiks lūgts veikt uzdevumus, kas varētu
apdraudēt viņu veselību. Ir izstrādāti vispārējie COVID-19 riska novērtējumi, kas tagad ir publicēti mūsu
interneta vietnē. Vissvarīgākie riska kontroles elementi ir pieejamas piemērotas roku mazgāšanas vietas un
tas, lai neviens neveiktu uzdevumus, kurus nevar veikt bez 2 metru distances ievērošanas vienam no otra.
Ja to nevar panākt vai ieviest alternatīvus riska kontroles pasākumus, tad darbiniekiem netiks lūgts veikt
šos uzdevumus/turpināt strādāt šādā vidē.
Es vēlos vēlreiz atkārtot, ka visi darbinieki, kuri nevar apmeklēt darbu slimības dēļ, pašizolēšanās dēļ vai
tāpēc, ka viņu darba vieta ir slēgta, saņems pilnu samaksu.
ĒKU APKALPOŠANAS DAĻAS DARBINIEKIEM
Turpmāk izklāstītie noteikumi priekš Ēku apkalpošanas daļas “frontes līnijas” darbiniekiem attiecas uz
rītdienu, 2020. gada 27. martu. Jums jāsaprot, ka situācija ir ļoti mainīga, un es lūgtu Jūs regulāri apmeklēt
Tayside Contracts interneta mājaslapu, lai saņemtu jaunāko informāciju.
Visās vietās
Skolu krustojumu patruļniekiem visās vietās nav pienākuma ierasties darbā līdz brīdim, kad par to tiek
paziņots.
Angus
Ēku apkalpošanas, Uzkopšanas un ēdināšanas iestāžu darbiniekiem skolās un ārpus izglītības iestādēm tiek
paziņots, ka slēgšanas process turpināsies līdz turpmākam paziņojumam ar dažiem grozījumiem
uzņēmumiem, kas sniedz būtiskus pakalpojumus. Vairāki izglītības centri joprojām būs atvērti, un personāls
tiks informēts par to, kam šajās vietās jāierodas darbā. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu šajos
centros, darbinieku darbalaiki tiks saskaņotas ar vadību. Attiecībā uz iestādēm, kas nav izglītības iestādes,
dome, izvēles kārtā, turpina sniegt pamatpakalpojumus visā Angus apgabalā, un Uzkopšanas iestāžu
darbiniekiem ir jāapmeklē darbs kā parasti.
Lūdzu, ņemt vērā to, ka šajā laika posmā darbiniekiem var būt prasība strādāt citās vietās; vadība un
darbinieki vienosies par visām izmaiņām.
Dundee
Skolas un centrālie biroji šodien būs atvērti Ēku apkalpošanas, Ēdināšanas un Uzkopšanas iestāžu
darbiniekiem. Skolu plānotie tīrīšanas darbi, kas ierasti tiek veikti Lieldienu brīvdienās 8. un 9.aprīlī, vairs
nebūs nepieciešami.
No 30.marta pirmdienas, 11 Kopienas atbalsta centros Dundee atklās ēdināšanas vietas neaizsargātiem
skolēniem/īpaši svarīgo darbinieku bērniem, ieskaitot bērnus no jaunākajām klasēm.
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Tāpēc mēs aktīvi meklējam brīvprātīgos gan ēdināšanas, gan uzkopšanas sektora darbiniekus, lai sākotnēji
Lieldienu periodā palīdzētu šiem centriem. Ja kaut kas no augstāk minētā Jūs ieinteresētu, lūdzu, pie pirmās
iespējas, sazinieties ar savu tiešo priekšnieku.
Perth
Visiem Perth un Kinross skolās strādājošajiem Ēku apsaimniekošanas, Uzkopšanas un Ēdināšanas sektora
darbiniekiem tiek paziņots, ka skolu slēgšana turpināsies 27.mart piektdienā, izņemot šādus skolu centrus Invergowrie PS, North Inch Campus, Blairgowrie Campus, Kinross PS & CSO Auchterarder, ja vien viņu
menedžeris nav norādījis citādi. Tālākie paziņojumi par pakalpojumu sniegšanu, atkarībā no Perth un
Kinross domes prasībām, tiks sniegti Tayside Contracts interneta vietnē.
Uzkopējiem(-ām), kuri(-as) strādā ēkās, kas nav izglītības iestādes, nav jāierodas darbā, izņemot: 2 High St.,
3-5 High St., Pullar House, Almondbank House, Carpenter House & Criminal Justice, ja viņu menedžeris
(tiešais priekšnieks) nav norādījis citādi.
Kopienas maltītes
Par cik Kopienas maltīšu pakalpojumu darbība nav traucēta, visiem Kopienas maltīšu pakalpojumu
darbiniekiem jāierodas savās darbavietās ierastajā darba laikā. Ir ieviesti pasākumi, kas ļauj turpināt
pakalpojuma sniegšanu, vienlaikus ievērojot sociālās distancēšanās ieteikumus.
BŪVNIECĪBAS DAĻAS DARBINIEKIEM
Turpmāk izklāstītie noteikumi Būvniecības daļas darbiniekiem attiecas uz rītdienu, 2020. gada 27. martu.
Mēs ar saviem domes partneriem un arodbiedrībām esam izvēlējušies sadarbošanās pieeju, lai šajā ļoti
mainīgajā situācijā, spētu nodrošināt svarīgāko pakalpojumu sniegšanu. Man ir patiess prieks teikt, ka šī ir
bijusi ļoti pozitīva pieredze visiem tiem, kuriem galvenie apsvērumi nosakot būtisku pakalpojumu
sniegšanu, bija rūpes par darbinieku veselības, drošības un labklājības nodrošināšanu.
Mūsu koplīgums ir nodrošināt pamatpakalpojumus (1. prioritātes līmenis) saskaņā ar Domes pārbaužu un
defektu klasificēšanas instrukciju, ciktāl tas ir praktiski iespējams, un, tas vajadzības gadījumā tiks
pārskatīts, ņemot vērā pieejamos resursus. Galvenokārt tas attieksies uz divu cilvēku ekipāžām, kas pēc
izsaukuma, parastā darba laikā, strādā attiecīgajās teritorijās. Šī līmeņa resursi, iespējams, būs jāpalielina
atkarībā no situācijas vai pieprasījuma. Es lūgtu Jūs regulāri apmeklēt Tayside Contracts interneta vietni, lai
iegūtu jaunāko informāciju.
Visiem Celtniecības darbiniekiem (Operāciju, Ielu apgaismojuma un Transporta)
Šodien, līnijas menedžeris jau būs sazinājies ar visiem tiem darbiniekiem, kuriem jāstrādā. Ja līnijas
menedžeris ar Jums nav sazinājies, tad Jums nav jānāk uz darbu rītdien, 27. marta piektdienā. Esošos
ziemas pakalpojumus un ārpus darba laika stundu zvanus nodrošinās pēc vienošanās.
Karjera darbība
Visiem Collace karjera darbiniekiem tiek paziņots, ka karjers rītdien, 27.marta piektdienā, nedarbosies un
darbiniekiem nav jānāk uz darbu. Visiem pārējiem Celtniecības darbiniekiem, uz kuriem neattiecas iepriekš
minētā specifika, kuri var strādāt no mājām, jāturpina strādāt.
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ATBALSTA DIENESTA DARBINIEKIEM
Visiem Atbalsta dienesta darbiniekiem, kuri nespēj strādāt no mājām, rītdien atkal vajadzētu palikt mājās.
Mēs gatavojamies pabeigt mūsu būtisko pakalpojumu saraksta izstrādi un ceram, ka rītdien, 27. martā, mēs
jau varēsim konsultēt tos Atbalsta dienesta darbiniekus, kuri ietilpst šajā kategorijā, par uz viņiem
attiecošos darba kārtību.
Lūdzu, turpiniet regulāri apmeklēt Tayside Contracts interneta vietni www.tayside-contracts.co.uk/covid-19,
lai saņemtu jaunāko informāciju.
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@taysidecontracts.co.uk. Mēs nepārsūtīsim Jūsu e-pasta adresi trešajām personām un neizmantosim to citiem
mērķiem, izņemot saziņai ar Jums.
Iain C Waddell, Ģenerāldirektors, 2020.gada 26.martā
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