KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO - COVID-19, Nr 22,
19 CZERWCA 2020
Mam nadzieję, że zarówno Państwo jak i Wasze rodziny macie się dobrze. Wczoraj z zadowoleniem
przyjąłem decyzję Rządu Szkockiego o zniesieniu niektórych wprowadzonych wcześniej ograniczeń
oraz przeniesieniu nas do Fazy 2 ‘Mapy Drogowej’. Chociaż, jak podkreślił Premier, musimy zachować
ostrożność, zważywszy na to, że wirus nie został jeszcze wyeliminowany, cieszy mnie to, iż możemy
posuwać się do przodu i świadczyć coraz więcej usług dla naszych trzech składowych Rad Miejskich i na
rzecz społeczności Tayside.
Celem niniejszej noty infomacyjnej jest dostarczenie informacji na temat chronienia się (przed zarażeniem)
i naszego stanowiska w sprawie kwarantanny po podróży do miejsc poza Wielką Brytanię oraz zwrócenie
Państwa uwagi na dokument zawierający Często Zadawane Pytania (FAQ), jaki opracowano, aby
odpowiedzieć na niektóre z Państwa pytań, zamieszczony na naszej stronie internetowej COVID-19 tutaj.
Chronienie Się (przed zarażeniem wirusem)
Istnieje nieporozumienie co do różnicy pomiędzy określeniami "chronienie się" i "samoizolacja", dlatego
aby uniknąć niejasności chciałbym wyjaśnić znaczenie tej terminologii zarówno pracownikom jak
i kierownikom.
Istnieją 2 kategorie osób, które są bardziej narażone na ryzyko wystąpienia ciężkiej choroby na skutek
zarażenia koronawirusem. Pierwsza lista dotyczy tych osób, które są uważane za należące do grupy
"wysokiego ryzyka" i obejmuje ona osoby:
•
•
•

w wieku 70 lat lub starsze (niezależnie od stanu zdrowia)
poniżej 70 roku życia, które zostały poinstruowane, aby zaszczepiać się przeciwko grypie jako osoby
dorosłe każdego roku ze względów medycznych
kobiety w ciąży

Oraz osoby z:
• przewlekłymi (długotrwałymi) chorobami układu oddechowego, takimi jak astma, przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma płuc lub zapalenie oskrzeli
• przewlekłymi chorobami serca, takimi jak niewydolność serca
• przewlekłymi chorobami nerek
• przewlekłymi chorobami wątroby, takimi jak zapalenie wątroby
• przewlekłymi chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona, stwardnienie zankowe
boczne, stwardnienie rozsiane (MS), problemy z przyswajaniem wiedzy lub porażenie mózgowe
• cukrzycą
• problemami ze śledzioną, na przykład niedokrwistością sierpowatą
• osłabionym układem odpornościowym na skutek chorób takich jak HIV i AIDS, lub przyjmowania
leków, takich jak tabletki steroidowe bądź przebytej chemioterapii
• wskażnikiem masy ciała równym (BMI) 40 lub wyższym, mające poważną nadwagę
Istnieje też druga lista, jaka odnosi się do tych osób, które są uważane za należące do grupy "bardzo
wysokiego ryzyka". Są to osoby, które otrzymały "listy dotyczące chronienia się" od Naczelnego Lekarza
Kraju (CMO). Ta grupa obejmuje osoby, które mają:
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•
•
•
•
•
•
•

raka i otrzymujące aktywną chemioterapię
raka płuc i otrzymują radykalną radioterapię teraz lub otrzymywały ją wcześniej
nowotwory krwi lub szpiku kostnego, takie jak białaczka, chłoniak lub szpiczak mnogi, będące na
jakimkolwiek etapie leczenia
ciężkie choroby w klatce piersiowej, takie jak mukowiscydoza, ciężka astma, ciężka przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP), ciężki rozstrzeń oskrzeli i nadciśnienie płucne
rzadkie choroby, w tym wszystkie postacie śródmiąższowej choroby płuc/sarkoidozy oraz wrodzone
wady metabolizmu (takich jak SCID i homozygotyczna sierpowatość krwinek), jakie znacznie
zwiększają ryzyko zakażeń
nieobecną śledzionę lub usuniętą śledzionę
poważne choroby serca (wrodzone lub nabyte) i kobiety w ciąży

A także osoby, które miały:
• trwałe przeszczepy narządów
• przeszczepy szpiku kostnego lub komórek macierzystych w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub które
nadal przyjmują leki immunosupresyjne
Lub otrzymują:
• immunoterapię lub inne ciągłe leczenia przeciwciał w leczeniu raka
• inne ukierunkowane metody leczenia raka, jakie mogą wpływać na układ odpornościowy, takie jak
inhibitory kinazy białkowej lub inhibitory PARP
• terapie immunosupresji, jakie znacznie zwiększają ryzyko zakażenia
• dializy nerkowe
Więcej informacji na temat obu kategorii można znaleźć tutaj.
Osobom, które zostały zaklasyfikowane do pierwszej listy, czyli tym należącym do grupy "podwyższonego
ryzyka", stanowczo zaleca się, aby w miarę możliwości pracowały z domu. Jeśli praca z domu nie jest
możliwa, osoby te mogą uczęszczać do pracy, ale muszą ściśle przestrzegać utrzymywania dystansu
fizycznego oraz obowiązku (częstego) mycia rąk.
Osoby, które zostały zaklasyfikowane do drugiej listy, czyli osoby z grupy "bardzo wysokiego ryzyka", nie
powinny uczęszczać do pracy i osoby te powinny ‘chronić się’ do 31 lipca 2020 roku. Osoby te mogą
pracować z domu, ale nie mogą uczęszczać do pracy poza domem.
Do tej pory Tayside Contracts nie wymagał od nikogo, kto znajduje się na pierwszej liście, uczęszczania do
pracy (poza domem), ale zaczynamy prosić te osoby o powrót do pracy, ponieważ zaczynamy świadczyć
więcej usług i wzrasta nasz nakład pracy.
Każdy pracownik, który uważa, że powinien ‘chronić się’ do 31 lipca, gdyż został zaklasyfikowany do listy
osób bardzo wysokiego ryzyka zostanie poproszony o przedstawienie swego listu uzyskanego od CMO (o ile
jeszcze tego nie zrobił). Pracownicy ci będą nadal otrzymywać pełne wynagrodzenie umowne.
Każdy pracownik, który nie ma (takiego) listu i nie znajduje się na liście "bardzo wysokiego ryzyka" i został
proszony o powrót do pracy, ale ma obawy dotyczące powrotu do pracy, powinien je omówić ze swoim
przełożonym, który w razie potrzeby skieruje go/ją do Ośrodka Medycyny Pracy w celu uzyskania porady na
temat jego/jej zdolności do pracy. Pracownicy ci będą nadal otrzymywać pełne wynagrodzenie umowne do
czasu zakończenia tego procesu.
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Jeśli chodzi o tych pracowników, którzy uzyskali pierwszeństwo w kwestii przejścia na urlop terminowy ze
względu na fakt, że zdefiniowali się oni jako osoby wymagające chronienia się, na tym etapie nie będą
poproszeni o wyjaśnienie ich statusu w zakresie przynależności do listy 1 lub 2 i pozostawimy tych
pracowników na urlopie terminowy, tak długo, jak nie będziemy ich potrzebować z punktu widzenia
wymogów operacyjnych.
Różnica pomiędzy Terminologią Chronienia Się i Samoizolowania
Na początku Rząd doradzał, że wszystkie osoby należące do grupy osób podwyższonego ryzyka powinny
"się samoizolować", ale w miarę rozwoju sytuacji, zmieniał tę terminologię na "chronić się", dostarczając
więcej wyjaśnień na temat różnych grup ryzyka oraz wprowadzając 12-tygodniowy okres chronienia się
(obecnie przedłużony do 31 lipca). Teraz termin ‘samoizolowanie’ odnosi się tylko do tych osób, które
muszą się samoizolować, gdyż wystąpiły u nich objawy COVID-19, a które pozostawały w kontakcie z kimś,
kto uzyskał pozytywny wynik testu (podejście polegające na przeprowadzeniu Testu i Chronienia) lub są
zobowiązane do kwarantanny po podróży.
Mam nadzieję, że wyjaśnia to stanowisko dotyczące chronienia się i samoizolowania, ale w celu uzyskania
dodatkowych porad, jeśli będzie to konieczne, należy zapoznać się z zasobami FAQ na naszej stronie
internetowej lub skontaktować ze swoim kierownikiem liniowym lub Doradcą Działu Kadr (HR Adviser).
Kwarantanna Po Podróży Poza Wielką Brytanią
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa (the Foreign & Commonwealth Office) (FCO)
nadal doradza obywatelom brytyjskim unikania wszelkich podróży międzynarodowych, poza niezbędnymi.
Od poniedziałku 8 czerwca rezydenci wjeżdżający do Wielkiej Brytanii podlegają nowy przepisom ze
względu na COVID-19. Zgodnie z tymi zasadami:
•
•

po powrocie do Wielkiej Brytanii należy podać swoje dane dotyczące podróży i danych
kontaktowych
nie wolno opuszczać swego miejsca zamieszkania przez pierwsze 14 dni po przyjeździe do domu,
z wyjątkiem bardzo nielicznych sytuacji.

Jeśli zdecydujesz się na podróż za granicę, podczas gdy nadal te wydane przez Rząd Szkocki przepisy będą
obowiązywać i w związku z tym będziesz musiał przejść kwarantannę przez 14 dni po powrocie, będziesz
musiał wystąpić o coroczny urlop wypoczynkowy oraz/lub bezpłatny czas wolny od pracy u swego
kierownika liniowego przed opuszczeniem Wielkiej Brytanii na pokrycie całego czasu z dala od pracy, czyli
rzeczywistego okresu podróży/wakacji i okres kwarantanny (14 dniowy okresu samoizolacji). Pracownicy
mogą również wnioskować o wykonywanie pracy z domu, jeżeli jest to wykonalne.
Przypominam, że w przypadku jakichkolwiek pytań lub obaw dotyczących podróży poza Wielką Brytanią oraz
tego jaki ma to związek z pracą, należy się skontaktować ze swoim przełożonym lub Doradcą Działu Kadr
w celu uzyskania dalszych porad, jeśli będzie to konieczne.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jakiegokolwiek z tematów omówionych w tej nocie
informacyjnej bądź w celu uzyskania wsparcia, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim
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Kierownikiem Liniowym. Prosimy o regularne odwiedzanie strony internetowej Tayside Contracts
www.tayside-contracts.co.uk, aby zaznajamiać się na bieżąco z aktualnymi informacjami.
Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili, a chcieliby podać nam swój adres e-mail, aby móc korzystać
z elektronicznego dostępu do komunikacji, swój adres e-mail należy przesłać do Communications@taysidecontracts.co.uk. Państwa adresu e-mail nie przekażemy żadnym osobom trzecim ani nie wykorzystamy do
celów innych od tych polegających na komunikowaniu się z Państwem.
Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 19 czerwca 2020 roku
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