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COVID-19 pārbaude Tayside Contracts īpašajiem darbiniekiem
Tayside Contracts nesen kā saņēma apstiprinājumu no NHS, ka COVID-19 pārbaude jāpaplašina,
attiecinot to arī uz Veselības un Sociālā Aprūpē nodarbinātajiem. Es ar prieku paziņoju, ka tas attiecas
uz atbilstošajiem Tayside Contracts darbiniekiem.
Pārbaude ir pieejama atbilstošajiem īpašajiem darbiniekiem un viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem,
kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā, ja darbiniekam(-cei) vai ģimenes loceklim(-ei) parādās COVID-19
simptomi.
NHS mūs ir nodrošinājis ar veidlapu, kas mums ir noteikti jāaizpilda un jānosūta viņiem pārbaudei, lai
viņi savukārt varētu noteikt, vai Jums vai Jūsu ģimenes loceklim(-ei) nepieciešams veikt pārbaudi. Jūsu
Vienības Vadītājs būs atbildīgs par regulāru informācijas apkopošanu un tās sagatavošanu nosūtīšanai
NHS caur mūsu CR (HR) komandu.
Atgādinām, ka biežāk sastopamie COVID-19 simptomi ir jauns nepārtraukts klepus un/vai
drudzis/augsta temperatūra (37,8 0C vai augstāka).
NHS informācijā “jauns nepārtraukts klepu” aprakstīts šādi, ja:
• Jums ir jauns klepus, kas ilga vienu stundu
• Jums ir bijušas 3 vai vairāk klepošanas epizodes 24 stundu laikā
• Jūs klepojat vairāk nekā parasti
Lūdzu, ņemiet vērā, ka pašreizējā situācijā, daļa no atbilstības kritērijiem ir pozitīva testa rezultāta
ietekme uz Jūsu spēju turpināt apmeklēt darbu, lai nodrošinātu nepieciešamāko pakalpojumu
sniegšanu. Tas nozīmē, ka darbinieki, kuri neveic nekādu darbu, vai tie, kuri strādā no mājām, šajā
posmā, visticamāk, netiks nosūtīti uz Tayside Contracts veicamajām pārbaudēm.
Ja Jums ir kāds no augstāk minētajiem simptomiem un, ja Jūs uzskatāt, ka Jūs atbilstat pārbaudes
veikšanas kritērijiem, lūdzu, pie pirmās iespējas, sazinieties ar savu tiešo priekšnieku.
Dīkstāve
Kā Jūs jau, iespējams, zināt, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, valdība ir ieviesusi Koronavīrusa darba
saglabāšanas programmu (KDSP). Tā dod iespēju visiem atbilstošajiem Apvienotās Karalistes darba
devējiem noteikt noteiktus darbiniekus par “dīkstāves darbiniekiem”. Darba devējam būs pieeja
valdības sniegtajam finansiālajam atbalstam, lai turpinātu izmaksāt šiem dīkstāves darbiniekiem darba
algas un pasargātu tos no atlaišanas.
Pēc sākotnējām diskusijām ar arodbiedrībām un mūsu domēm, Tayside Contracts veic izmeklēšanu un
saņem juridiskus ieteikumus saistībā ar iespēju izmantot valdības KDSP un noteikt dažus darbiniekus
par dīkstāves darbiniekiem.
Savā paziņojumā valdība norāda, ka viņi nesagaida, ka KDSP izmantos daudzas publiskā sektora
organizācijas, jo lielākā daļa publiskā sektora darbinieku turpina nepieciešamāko sabiedrisko
pakalpojumu sniegšanu vai sniedz ieguldījumu reaģēšanā uz Koronavīrusa uzliesmojumu. Tomēr
nelielā skaitā gadījumu, piemēram, gadījumos, kad valdība organizācijas primāri nefinansē, un, kuru
darbiniekus nevar pārcelt reaģēšanai uz Koronavīrusu, šī programma varētu būt piemērota dažiem

darbiniekiem. Par cik valdība tieši nefinansē noteiktus Tayside Contracts amatus, jo tos finansē no
ienākumu gūšanas, mēs uzskatām, ka Tayside Contracts varētu būt piemērota KDSP.
Gadījumā, ja Tayside Contracts nolems izmantot darba saglabāšanas programmu, programmas
noteikumu dēļ, dīkstāves pabalsts būs pieejams tikai nelielam darbinieku skaitam, visticamāk daļai
darbinieku mūsu Ēdināšanas vienībā, Būvniecības daļā un atbalsta pakalpojumu funkcijas
darbiniekiem.
Es gribētu uzsvērt, ka dīkstāve ir pagaidu pasākums, un dīkstāves darbiniekiem turpmāk būs tādas
pašas darba tiesības kā tiem, kuri nav dīkstāvē. Turklāt dīkstāves darbiniekiem tiks maksāta pilnā
viņiem līgumos noteiktā darba samaksa, kuru 80% apmērā apmaksātu Tayside Contracts/valdības
noteiktās maksimālās mēnešalgas 2 500 GBP apmērā robežās.
Galvenais šādas rīcības mērķis, virzoties uz priekšu, ir aizsargāt ienākumu gūšanu un darba vietas.
Mēs turpināsim konsultēsimies ar mūsu arodbiedrībām un sazināsimies (rakstiski) ar potenciālajiem
dīkstāves darbiniekiem un sniegsim jaunāko informāciju, kas drīzumā sekos.
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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