KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO COVID-19, NR 10, 26 MARCA 2020 ROKU
Celem tego najnowszego komunikatu jest dostarczenie aktualnych informacji, zgodnie z obietnicą,
w odniesieniu do ustaleń na jutro, piątek 27 marca.
Chciałbym jeszcze raz powtórzyć, że pracownicy Tayside Contracts nigdy nie zostaną poproszeni o wykonanie
zadań, które stanowią zagrożenie dla ich zdrowia. Opracowana została ogólna ocena ryzyka związanego
z COVID-19 i już została ona opublikowana na naszej stronie internetowej. Najważniejszym elementem kontroli
ryzyka jest to, że dostępne są odpowiednie urządzenia do mycia rąk i że nikt nie będzie wykonywać zadań,
jakich nie można wykonać przy zachowaniu 2-metrowego dystansu separacji społecznej. Jeżeli nie można
będzie tego osiągnąć lub wprowadzone zostaną alternatywne środki kontroli ryzyka, pracownicy nie będą
proszeni o wykonywanie tych zadań/kontynuowanie pracy w tym środowisku.
Chciałbym również ponownie powtórzyć, że każdy pracownik, który nie może przybyć do pracy, gdyż 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 27 marca 2020 roku. Z pewnością rozumieją Państwo, że sytuacja jest bardzo płynna i proszę
o regularne sprawdzanie strony internetowej Tayside Contracts, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten
temat.
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, Sprzątania i Caternigu pracujący na terenie szkoł i placówek nie
edukacyjnych są teraz informowani, że zamknięcie tych budynków będzie kontynuowane do odwołania, z pewnymi

zmianami dla placówek, które świadczą podstawowe usługi. Wiele Placówek Edukacyjnych nadal pozostanie
otwartych, a pracownicy zostaną poinformowani o tym, kto ma uczęszczać do pracy w tych lokalizacjach.
Harmonogramy czasu pracy dla pracowników zostaną uzgodnione z kierownictwem, aby zapewnić, że
dostarczane są usługi w tych Placówkach. W odniesieniu do placówek nieedukacyjnych, Rada Miejska nadal
świadczy podstawowe usługi z wybranej liczby (usług) na obszarze Angus, a pracownicy Sprzątający mają
przychodzić do pracy tak jak zawsze.
Informujemy, że w tym okresie od pracowników może być wymagana praca w innych lokalizacjach,
a wszelkie tego typu zmiany zostaną uzgodnione pomiędzy kierownictwem i pracownikami.
Dundee
Szkoły i Centralne biura będą funkcjonować tak jak dzisiaj dla pracowników Facilities, Cateringu i Sprzątania.
Nie będą już wymagane zaplanowane tradycyjnie na okres przerwy Wielkanocnej sprzątania szkół w dniach 8 i 9
kwietnia.
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Od poniedziałku 30 marca, 11 Ośrodków Komunalnych Wsparcia w Dundee otworzy catering dla uczniów
pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji/wymagających pomocy w nagłych wypadkach, w tym
również dla najmłodszych uczniów. Dlatego aktywnie poszukujemy wolontariuszy zarówno wśród
pracowników gastronomicznych, jak i sprzątających, którzy mogliby dopomóc we wspieraniu tych ośrodków
początkowo tylko w okresie Wielkanocy. Jeśli jest to coś, co Państwa interesuje, proszę skontaktować się
w pierwszej kolejności ze swoim przełożonym.
Perth
Wszyscy pracownicy Działu Usług Pomocniczych, Sprzątania i Caternigu, pracujący na terenie placówek szkolnych
w Perth i Kinross są teraz informowani, że zamknięcie tych budynków będzie kontynuowane jutro, w piątek 27 marca,

z wyjątkiem następujących placówek szkolnych - Invergowrie PS, North Inch Campus, Blairgowrie Campus,
Kinross PS & CSO Auchterarder, chyba że osoby te otrzymały inne informacje na ten temat od swego Kierownika
liniowego. Dalsze aktualizacje dotyczące świadczenia usług będą dostarczane za pośrednictwem strony
internetowej Tayside Contracts, w oparciu o wymagania Rady Miejskiej Perth i Kinross.
Sprzątacze pracujący w budynkach nieedukcyjnych nie są zobowiązani do zgłaszania się do pracy, z wyjątkiem
2 High St, 3-5 High St, Pullar House, Almondbank House, Carpenter House & Criminal Justice, chyba że ich
kierownik liniowy poinstruował ich inaczej.
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 usług (w tym zakresie) przy jednoczesnym
przestrzeganiu porad dotyczących zachowywania dystansu i separacji społecznej.
PRACOWNICY DZIAŁU BUDOWLANEGO
Poniższe ustalenia dotyczące pracowników Działu Budowlanego obowiązują do jutra 27 marca 2020 roku.
Podjęliśmy zespołową pracę z naszymi partnerami z Rad Miejskich i związkami zawodowymi, aby zapewnić, że
jesteśmy w stanie świadczyć podstawowe usługi w tej bardzo płynnej sytuacji. Cieszę się, że współpraca ta
jest dla wszystkich bardzo pozytywnym doświadczeniem, prz czym zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa
i dobrego samopoczucia pracowników było kluczowym czynnikiem przy ustalaniu i decydowaniu w kwestii
świadczenia podstawowych usług.
Nasza umowa zbiorowa dotycząca pracy polega na dostarczaniu podstawowych usług (Poziom Priorytetowy
1) zgodnie z Podręcznikiem Rady o Kontroli i Kategoryzacji Incydentów (the Council Inspection and Defect
Categorisation Manual) o ile to możliwe, jaka będzie poddawana przeglądowi w razie potrzeby w świetle
dostępnych zasobów. W głownej mierze będzie to polegać na tym, że dwu osobowe załogi będą pracować
w jednostkach na danych obszarach w normalnych godzinach pracy, przez resztę czasu pozostając
w gotowości na wezwanie (pracodawcy). Ten poziom zasobów może wymagać zwiększenia w zależności od
sytuacji lub poziomu zapotrzebowania (na konkretne usługi). Proszę o regularne sprawdzanie strony
internetowej Tayside Contracts w celu uzyskania dalszych aktualizacji.
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Wszyscy Pracownicy Budowlani (Operacje, Oświetlenie Uliczne i Transport)
Z wszystkimi pracownikami, którzy są zobowiązani do pracy, skontaktowali się dzisiaj ich kierownicy liniowi.
Jeśli nie skontaktowano się z Państwem, nie musicie zgłaszać się do pracy jutro, w piątek 27 marca. Istniejące
usługi na okres zimowy i wezwań do pracy poza normalnymi godziami będą zastąpione ustaleniami
w zakresie pozostawania (pracowników) w stanie gotowości.
Wszyscy pozostali pracownicy budowlani, których nie dotyczą powyższe szczegóły, a którzy są w stanie
pracować z domu, powinni nadal to robić.
Działalność Kopalni Odkrywkowej
Wszyscy pracownicy kopalni odkrywkowej Collace są teraz informowani, że kopalnia nie będzie otwarta
jutro, w piątek 27 marca, a zatem nie są oni zobowiązani do stawienia się w pracy
Wszyscy pozostali pracownicy budowlani, którzy nie są objęci powyższymi szczegółami, a którzy są w stanie
pracować z domu, powinni nadal to robić.
PRACOWNICY DZIAŁU WSPARCIA DLA BIZNESU (SUPPORT SERVICES)
Wszyscy pracownicy Działu Wsparcia, którzy nie są w stanie pracować z domu, powinni nadal pozostać jutro
w domu. Jesteśmy w trakcie finalizowania naszej listy podstawowych usług i mamy nadzieję, że będziemy
w stanie poinformować tych pracowników Działu Wsparcia, którzy należą do tej kategorii o ustaleniach ich
dotyczących jutro w dniu 27 marca.
Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej Tayside Contracts www.tayside-contracts.co.uk/covid-19
w celu sprawdzania dalszych aktualizacji.
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, 26 marca 2020 roku
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