KOMUNIKAT DO WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO - COVID19, NR24, 22 LIPCA 2020 ROKU
Mam nadzieję, że zarówno Państwo jak i Wasze rodziny mają się dobrze. Niniejsza nota
informacyjna zawiera wytyczne dotyczące stosowania osłon na twarzy w miejscu pracy, gdyż
jestem świadomy tego, że oficjalne zalecenia rządu dotyczące (używania) osłon twarzy w
czasie uległy zmianie i mogło to wywołać niepewność co do tego, w jaki sposób obecne
przepisy mają zastosowanie w środowisku pracy.
W ciągu ostatnich 4 miesięcy, przedmiotem wielu debat zarówno w kraju jak i na całym
świecie było noszenie osłon twarzy, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się COVID-19. Na
początku tej pandemii, istniało niewiele dowodów naukowych na poparcie stosowania osłon
twarzy i zdaniem brytyjskich ekspertów używanie czegokolwiek innego niż chirurgiczne maski
na
twarz
było
bezcelowe.
Jednakże,
dowody
te
uległy
zmianie
i w chwili obecnej zrozumiałe jest, że wirus nie jest przenoszony wyłącznie przez osoby, u
których występują objawy chorobowe (zakażone wirusem), zatem mniejszą uwagę zaczęto
poświęcać temu jak uniknąć wirusa, a większą temu jak można uniknąć rozprzestrzenianiu się
wirusa poprzez noszenie osłon twarzy. W związku z tym Rząd Szkocji zdecydował niedawno,
że noszenie osłon twarzy powinno być obowiązkowe podczas korzystania z transportu
publicznego (zarówno dla pasażerów środków transportu, jak i osób wkraczających do
pomieszczeń transportu publicznego, takich jak stacja autobusowa lub dworzec kolejowy) lub
podczas wchodzenia do sklepów.
Ważne jest uznanie faktu, że optymalnym sposobem zapobiegania przenoszeniu COVID-19
jest wykorzystanie zestawu (różnorakich) interwencji z całej hierarchii (dostępnych) środków
kontroli; stąd główne porady uzyskane od i nacisk kładziony przez Światową Organizację
Zdrowia (the World Health Organisation - WHO), Organ ds. Ochrony Zdrowia w Szkocji (Health
Protection Scotland - HPS) oraz Brytyjski Organ ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and
Safety Executive - HSE) stanowią połączenie fizycznego dystansowania i mycia rąk (lub
odkażania wtedy gdy mydło i woda nie są dostępne) jako główne linie obrony (przed
wirusem), a nie maski do twarzy lub osłony twarzy.
Czym jest osłona twarzy?
Osłony twarzy zostały opisane przez Rząd Szkocji jako tkanina lub materiał włokienniczy, jaki
może zakrywać usta i nos, ale nadal pozwala użytkownikowi oddychać, może to być na
przykład szalik. Pokrycia twarzy mogą być wykonane z różnych tkanin, takich jak bawełna,
jedwab lub len. Mogą być wykonane fabrycznie, szyte ręcznie lub wykonane z artykułów
gospodarstwa domowego, takich jak chustki na szyję, szaliki lub tkaniny
z przędzy z włóknami synetycznymi, takie jak bawełniane t-shirty itp.
Osłona twarzy nie jest certyfikowaną, chirurgiczną ani medyczną maską na twarz.
Czy w pracy muszę nosić osłonę twarzy?
Zgodnie z obecnymi wytycznymi rządu, od pracowników Tayside Contracts noszenie osłony
twarzy w pracy wymagane będzie tylko wtedy, gdy będą zobowiązani wejść do sklepu, punktu
handlowego lub gdy będą zobowiązani do korzystania z transportu publicznego w ramach
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swoich obowiązków. Tayside Contracts zapewni pracownikom odpowiednią osłonę twarzy w
tym celu.
Ponadto, dla tych pracowników, którzy dzielą z innymi (osobami) środek transportu w miejscu
pracy, np. do podróży z jednej lokalizacji lub miejsca do drugiego, opracowano szczegółowe
wytyczne (w tym zakresie) w porozumieniu z naszymi 3 uznanymi Związkami Zawodowymi.
Wskazówki te można znaleźć tutaj. Tayside Contracts nie zmusi żadnego pracownika do
podróży w pojeździe z innym pracownikiem, a zamiast tego
będzie współpracować z pracownikiem w celu omówienia i rozwiązania wszelkich obaw i
problemów, jakie może mieć pracownik.
Czy mogę założyć osłonę twarzy w pracy?
Tayside Contracts ma świadomość tego, że niektórzy pracownicy mogą zdecydować się na
noszenie osłony twarzy w pracy, ponieważ może to złagodzić towarzyszący im niepokój oraz
dopomóc tym osobom czuć, iż mają większą kontrolę nad własnym zdrowiem. Bez problemu
poprzemy taką decyzję pod warunkiem, że przestrzegane są następujące wskazówki:
Jak należy nosić osłonę twarzy?
✓ Wypierz nową osłonę twarzy przed jej założeniem oraz po każdym użyciu lub co najmniej
raz dziennie
✓ Umyj ręce przed i po założeniu oraz zdjęciu osłony twarzy lub po jej regulowaniu
✓ Nie dotykaj oczu, nosa ani ust podczas zakładania, zdejmowania lub regulacji osłony
twarzy
✓ Pozbywaj się w sposób odpowiedzialny użytych jednorazowych osłon twarzy lub pierz je
po każdym użyciu jeśli korzystasz z osłony wielokrotnego użytku
✓ Umieść w worku zużyte osłony twarzy do wielokrotnego użytku i pozostaw je tam aż do
czasu gdy będzie je można umyć i wyprać
✓ Nie dziel się osłonami twarzy z innymi osobami, nawet tymi, z którymi mieszkasz
✓ Wyrzucaj osłony twarzy, jakie się rozciągnęły lub nie pozostają na nosie i ustach (po
założeniu), te mające uszkodzone taśmy lub paski bądź te z dziurami lub zadarciami w
tkaninie
Osłony używane do zakrycia twarzy powinny:
✓ Zakrywać nos i usta i dopasowywać się dobrze, a zarazem wygodnie do twarzy
✓ Być przymocowane do głowy za pomocą taśemek, pasków lub pętli na ucho lub owinięte
wokół dolnej części twarzy
✓ Uwzględniać wiele warstw, pozwalając jednocześnie na oddychanie bez ograniczeń
✓ Być dostosowane do regularnego czyszczenia bez wywoływania uszkodzeń lub zmiany
ich kształtu
Osłony używane do zakrycia twarzy NIE powinny:
X Być szalikami kibica piłkarskiego
X Być obraźliwe, wzbudzać niepokój u opinii publicznej lub naruszać profesjonalnego
wizerunku organizacji
X Ingerować z bądź naruszać istniejące środki kontroli
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X Być noszone w środowisku Gastronomicznym ze względu na przepisy dotyczące higieny
żywności
Co powinienem zrobić jeśli stan mojego zdrowia lub niepełnosprawność uniemożliwiają mi
noszenie osłony na twarz?
Rząd stwierdza, że z obowiązku noszenia osłony na twarz zwolnione są te osoby, których stan
zdrowia lub niepełnosprawność sprawiają, że zakrywanie twarzy byłoby niewłaściwe, gdyż
może im ono sprawiać trudności, wywoływać ból lub wyczerpanie albo powodować niepokój
bądź te osoby, które nie mogą używać osłony na twarz ani nosić jej w odpowiedni sposób
bezpiecznie i stale. Jeśli w pracy musisz nosić osłonę twarzy, a stan Twego zdrowia lub
niepełnosprawność uniemożliwiają Ci jej noszenie, poinformuj o tym swego kierownika
liniowego.
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@tayside-contracts.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, 22 lipca 2020
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