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Mam nadzieję, że zarówno Państwo jak i Wasze rodziny mają się dobrze. Niniejsza nota informacyjna zawiera
aktualizację dotyczącą naszych Nagród za Doskonałość 2020 (Tayside Excellence Awards 2020)
i pewne wskazówki oraz informacje dotyczące wsparcia, z jakiego może skorzystać każdy pracownik, który
odczuwa niepokój związany z powrotem do swego miejsca pracy.
Tayside Excellence Awards 2020
Jak Państwu wiadomo, ciesząca się dużą popularnością i uroczyście obchodzona ceremonia wręczenia
nagród musiała być odwołana w tym roku ze względu na kwarantannę związaną z COVID-19. Nie oznacza to
jednak, że zapomniano o okazaniu uznania pracownikom za ich wysiłki włożone w dotarcie do finału.
Dokonano wyboru zwycięzców i obecnie jesteśmy w trakcie zamawiania dla zwycięzców trofeów, na jakich
dumnie będą się prezentować ich nazwiska oraz w trakcie drukowaniu certyfikatów. Jeśli jesteś finalistą,
otrzymasz swój certyfikat przed końcem lipca, a jeśli jesteś zwycięzcą, otrzymasz certyfikat i trofeum również
przed końcem lipca. Wszystkie certifikaty zostaną wysłane pocztą, a trofea wysłane przesyłką poleconą
w celu zapewnienia ich bezpiecznej dostawy.
Pomimo, iż (w tym roku) nie będzie fotografa do robienia zdjęć naszych finalistów ani zachwyconych
zwycięzców na scenie podczas ceremonii, byłoby wspaniale nadal udokumentować tegorocznych finalistów
i zwycięzców. Dlatego jeśli należysz do grona szczęśliwców, którzy otrzymali certyfikat finalisty lub trofeum
zwycięzcy, zachęcamy do zrobienia zdjęcia samemu sobie lub poproszenia innej osoby o zrobienie zdjęcia, a
następnie wysłania go do tea@tayside-contracts.co.uk, abyśmy mogli z dumą zaprezentować te fotografie
w kolejnej edycji naszego magazynu ‘Target’ oraz na Twitterze.
Chcę, aby wiedzieli Państwo, że proces jaki stosujemy w tym roku nie umniejsza ani Waszych osiągnięć ani
odczuwanej przeze mnie dumy z uwagi na to, że Tayside Contracts zatrudnia ludzi tak wysokiego kalibru.
A zatem kieruję moje gratulacje do wszystkich finalistów oraz gratuluję wszystkim zwycięzcom!
Dobre Samopoczucie Pracowników Po Powrocie Do Pracy
Wybuch epidemii COVID-19 spowodował w ostatnich kilku miesiącach wiele zmian w naszym życiu, jakie
wpłynęły na nas w większym lub mniejszym stopniu. Jak już powiedziałem w poprzednich komunikatach,
wszyscy różnie radzimy sobie ze zmianami i inaczej przebiegają one u każdego z nas.
W czasie kwarantanny niektórzy pracownicy uczęszczają do pracy, niektórzy pracują z domu, niektórzy
w naszych biurach, a jeszcze inni na pierwszej linii frontu. Niemniej jednak, jestem świadomy tego, że pewne
osoby zostały umieszczone na urlopie terminowym, inne tymczasowo zaprzestały wykonywnia pracy,
a jeszcze inne chroniły się (przed zakażeniem wirusem), a z uwagi na to, że ograniczenia (związane
z kwarantanną) są stopniowo łagodzone przez Rząd Szkocji, a świadczone usługi wznawiane, prosimy teraz
coraz większą liczbę naszych pracowników o powrót do pracy. Zdaję sobie sprawę z tego, że w miarę
dokonywania tych zmian, możecie Państwo odczuwać zdenerwowanie oraz żywić obawy, nawet jeśli do tej
pory dobrze sobie radziliście w zaistniałej sytuacji. Jest to zupełnie normalne, że tak właśnie się czujecie
i dlatego informuję, iż dostępne jest wsparcie, jakie uzyskać można od Tayside Contracts, aby dopomóc
Państwu w radzeniu sobie z tymi odczuciami. W pierwszej kolejności należy się skontaktować ze swoim
kierownikiem liniowym, aby omówić wszelkie wątpliwości dotyczące powrotu do pracy.
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Nadal mamy dostęp do specjalnej usługi wsparcia dotyczącego COVID-19, świadczonej przez naszego
dostawcę Usług z zakresu Medycny Pracy, ‘PAM’, z jakiej można skorzystać dzwoniąc pod numer 07957
666296.
Zapewniamy, że Państwa zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są nadal dla Tayside Contracts
sprawą najwyższej wagi i nie pozwolimy Wam powrócić do pracy zanim wprowadzone zostaną wystarczające
środków bezpieczeństwa. Przeprowadzone zostały Oceny Ryzyka w odniesieniu do wszystkich działań,
w jakie zaangażowany jest Tayside Contracts i oceny te są poddawane regularnym przeglądom.
Prosimy, aby pamiętać o najważniejszych krokach, jakie można podjąć, aby chronić swoje zdrowie, a także
zdrowie innych osób, z którymi mamy styczność w miejscu pracy. Kroki te przestawiono poniżej:
•
•
•
•

Stosuj dobre praktyki w zakresie higieny rąk i dróg oddechowych, poprzez regularne mycie rąk
mydłem przez dwadzieścia sekund bądź używanie środka do dezynfekcji rąk; unikając dotykania
twarzy nieumytymi rękami; oraz zakrywając usta i nos podczas kaszlu lub kichania.
Utrzymuj dwa metry odległości od innych osób.
Postępuj zgodnie ze środkami kontroli wprowadzonymi przez Tayside Contracts.
Jeśli wystąpią u Ciebie objawy (chorobowe), powinieneś natychmiast rozpocząć samoizolację
i umówić się na przeprowadzenie testu udając się na stronę www.nhsinform.scot lub dzwoniąc pod
numer 0800 028 2816. Jeśli jesteś kluczowym pracownikiem, możesz uzyskać pierwszeństwo do tego
testu za pośrednictwem Tayside Contracts i w celu uzyskania pierwszeństwa powinieneś
skontaktować się w pierwszej kolejności ze swoim kierownikiem liniowym.

Dodatkowe zasoby dotyczące dobrego samopoczucia można znaleźć na naszej stronie internetowej tutaj.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących jakiegokolwiek z tematów omówionych w tej nocie
informacyjnej bądź w celu uzyskania wsparcia, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim 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, 6 lipca 2020 roku
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