ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM – COVID-19, NR.12,
2020.GADA 30.MARTS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jūs visi esat veseli. Mums priekšā ejams ir garš un izaicinājumiem
pilns ceļš, bet es esmu gandarīts un ļoti lepns par pieredzēt pozitīvo attieksmi, ar kādu mēs kā organizācija
reaģējam uz prasībām, kas mums visiem izvirzītas.
Ievērojams darba apjoms ir ieguldīts darbā ar mūsu triju domju kolēģiem, lai noteiktu, kādi svarīgi
sabiedriskie pakalpojumi ir jāsniedz katrā atsevišķajā domes apgabalā, un tagad mēs, šķiet, esam nonākuši
nedaudz stabilākā posmā, kad tas ir nedaudz skaidrāk. Es vēlreiz vēlos pateikties visiem tiem darbiniekiem,
kuri smagi strādā, lai tas notiktu, un tiem īpašajiem darbiniekiem, kuri nav identificējami ar mūsu Ēku
apsaimniekošanas daļu, Būvniecības daļu un mūsu atbalsta dienesta funkcijām, taču bez kuriem mēs nebūtu
spējīgi strādāt.
Ja Jūs esat identificēts kā Tayside Contracts īpašais darbinieks, ar Jums jau būs sazinājies Jūsu tiešais
priekšnieks un Jums sniedzis norādījumus par to, kur un kad Jums jāierodas pildīt savus pienākumus.
Visiem pārējiem darbiniekiem, uz kuriem neattiecas iepriekš minētā specifika un kuri var strādāt no mājām,
tas būtu jāturpina.
Īpašais darbinieks (nodarbinātais) – ID
Visiem īpašajiem darbiniekiem ieteicams, ja iespējams, ņemt līdzi savu Tayside Contracts ID apliecību
gadījumā, ja Police Scotland (policijas) virsnieki viņus aptur, kad tie ir ceļā uz/no darba. Mēs esam saņēmuši
ieteikumus no Police Scotland par to, ka īpašajiem darbiniekiem nav nepieciešama Tayside Contracts vēstule,
lai pierādītu, ka viņš(-a) ir pilnvarots īpašais darbinieks, un viņiem netiks prasīta ID apliecība, taču tās
nēsāšana sev līdz var novērst nevajadzīgas problēmas.
Ziņošana par prombūtni – darba nespējas zīmju/ārsta zīmju iesniegšana
Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai nodrošinātu efektīvu un precīzu algu aprēķināšanu, un administrēšanu, visas darba
nespējas zīmes/ārsta zīmes, pēc iespējas, nosūtīt uz e-pasta adresi payroll@tayside-contracts.co.uk.
Ja Jums nav iespējas dokumentus ieskenēt, lūdzu nofotografējiet tos, izmantojot personisko ierīci,
piemēram, tālruni vai planšetdatoru, un nosūtiet uz iepriekš norādīto e-pasta adresi. Ja Jums nav piekļuves
arī e-pastam, lūdzu turpiniet sūtīt dokumentus pa pastu papīra formātā.
Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar augstāk minēto informāciju, lūdzu, pie pirmās iespējas, sazinieties ar savu
tiešo priekšnieku.
Lūdzu, turpiniet regulāri apmeklēt Tayside Contracts interneta vietni www.tayside-contracts.co.uk, 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@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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