KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO COVID-19, NR 12, 30 MARCA 2020
Mam nadzieję, że w momencie zapoznawania się z treścią tego komunikatu mają się Państwo dobrze. Przed
nami długa podróż przed zakończeniem tej trudnej sytuacji, ale jestem zadowolony i bardzo dumny, widząc
w jak pozytywny sposób reagujemy jako organizacja na stawiane nam wszystkim wymagania.
Do tej pory sporo osiągnęliśmy w ramach współpracy z naszymi kolegami z 3 składowych Rad Miejskich
w celu ustalenia, jakie istotne usługi publiczne muszą być świadczone na obszarze każdej z Rad, a wygląda
na to, iż teraz osiągamy etap, na jakim jest to nieco bardziej stabilne i jasne. Chciałbym jeszcze raz
podziękować wszystkim pracownikom, którzy ciężko pracują, aby to osiągnąć oraz tym pracownikom, którzy
zostali zidentyfikowani jako kluczowi w naszym Dziale Usług Pomocniczych, Dziale Budownictwa i naszych
funkcjach wsparcia, a bez których nie moglibyśmy działać ani funkcjonować.
Jeśli została/eś zidentyfikowany jako kluczowy pracownik Tayside Contracts, Państwa kierownik liniowy do tej pory
już się z Wami skontaktował i przekazał instrukcje dotyczące tego, gdzie i kiedy jesteście zobowiązani do
stawiania się w pracy.
Wszyscy pozostali pracownicy, których nie dotyczą powyższe szczegóły, a którzy są w stanie pracować
z domu, powinni nadal to robić.
Kluczowy Pracownik — Identyfikator (ID badge)
Wszyscy kluczowi pracownicy powinni nosić ze sobą, o ile to możliwe, swój identyfikator z Tayside Contracts
na wypadek, gdyby zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Policji Szkockiej, w trakcie podróży do/z pracy.
Zostaliśmy poinformowani przez Policję Szkocką, że kluczowi pracownicy nie wymagają noszenia przy sobie
listu od Tayside Contracts, jako dowodu na to, że są upoważnionymi kluczowymi pracownikami i nie będą
proszeni o identyfikator, ale jeśli pracownik będzie miał pod ręką swój identyfikator, może to zapobiec
ewentualnym niepotrzebnym problemom.
Zgłaszanie Nieobecności - Dostarczanie Zaświadczeń Lekarskich o Zdolności lub Niezdolności Do
Pracy/Zwolnień Lekarskich
Informujemy, że w celu zapewnienia skutecznego i należytego obliczania płac, o ile to tylko możliwe, wszelkie
Zaświadczenia Lekarskie o Zdolności lub Niezdolności Do Pracy/Zwolnienia Lekarskie powinny być wysyłane
pocztą elektroniczną do payroll@tayside-contracts.co.uk
Jeśli nie masz dostępu do urządzeń skanujących, zrób zdjęcie dokumentacji za pomocą osobistego urządzenia,
takiego jak telefon lub tablet i wyślij wiadomość e-mail na powyższy adres e-mailowy. Jeśli jednak nie masz
dostępu do poczty e-mail, proszę nadal wysyłać papierowe dokumenty pocztą.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jakiejkolwiek z powyższych informacji, w pierwszej kolejności
należy się skontaktować ze swoim kierownikiem liniowym.
Prosimy również o regularne odwiedzanie strony internetowej Tayside Contracts www.tayside-contracts.co.uk
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.
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