ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.26, 2020.GADA
03.AUGUSTS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šī instruktāža
tiek sniegta, reaģējot uz lokalizētajiem COVID-19 uzliesmojumiem Anglijas ziemeļdaļā un
tuvāk mājām Aberdīnā (Aberdeen). Šie uzliesmojumi mums kalpo kā atgādinājums, ka neviens
no mums nevar atslābt, it īpaši, kad mēs esam nonākuši līdz tam, ka viss mūsu darbaspēks
atgriezīsies darbā.
Visticamāk, Jūs jau būsiet saskārušies ar publicitāti, kas apvij lokalizētos COVID-19
uzliesmojumus. Fakti liecina par to, ka šie uzliesmojumi radušies sabiedrisko aktivitāšu
pieauguma, ierobežojumu pakāpeniskas atcelšanas, rezultātā. Šis ir izteikts atgādinājums
mums visiem, cik svarīgi ir nodrošināt to, lai mēs turpinātu ievērot Skotijas valdības
norādījumus gan darba vietai, gan darba vietas iekšienē.
Līdz augusta vidum gandrīz 100% darbaspēka būs jau atgriezušies darbā, un, līdz ar darbinieku
skaita pieaugumu, tagad nekā jebkad agrāk, ir svarīgi, lai mēs turpinātu darīt visu, kas ir mūsu
spēkos, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbinieku veselību, drošību un labklājību, kā arī
samazinātu lokālu COVID-19 uzliesmojumu iespējamību.
Visi darbinieki, atgriežoties darbā, noklausīsies rīcības sarunu (toolbox talk), kas koncentrēta
uz fizisku distancēšanos/roku mazgāšanu un higiēnu/tīrīšanu/simptomu uzraudzību, kurā būs
sīki aprakstīti pasākumi, kas jāievēro attiecīgajās vietās, lai palīdzētu novērst COVID-19
izplatīšanos. Darbiniekiem jāturpina ievērot norādījumi, kas izklāstīti Tayside Contracts
COVID-19 drošas darba kārtības un Vispārējos riska novērtējumos, kā arī ir jāpārliecinās, ka
darba laikā mēs nekļūstam bezrūpīgi.
Es vēlētos izmantot arī izdevību, lai visiem atgādinātu, ka viņiem nevajadzētu apmeklēt darbu,
ja viņiem ir kāds no COVID-19 simptomiem.
Ja Jūs esat noraizējies(-usies) par COVID-19 simptomu parādīšanos, tad Jums par to jāpaziņo
savam tiešajam priekšniekam, izmantojot parasto Slimošanas paziņošanas vadības procedūru
un jānoorganizē pārbaude (tests) izmantojot interneta vietni www.nhs.uk/ask-for-acoronavirus-test. Jums nevajadzētu atgriezties darbā, kamēr neesat pārrunājis sava testa
rezultātus ar savu tiešo priekšnieku un Jums jāievēro pašizolēšanās norādījumi.
Visizplatītākie simptomi ir jauns ilgstošs klepus un/vai drudzis/augsta temperatūra (37,8 °C
vai augstāka), un/vai smaržas vai garšas izjūtas zudums vai izmaiņas. NHS Inform raksturo
“jaunu ilgstošu klepu” tā, kad Jums:
• ir jauns klepus, kas ilga pat veselu stundu;
• 24 stundu laikā ir bijušas 3 vai vairāk klepošanas epizodes;
• klepojat biežāk kā parasti.
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Pašizolācijas periodi
Valdība ir atjauninājusi vadlīnijas saistībā ar to, cik ilgi indivīdam ir nepieciešams veikt
pašizolēšanos, ja viņam(-ai) ir COVID-19 simptomi. Pašizolēšanās periods ir pagarināts no 7
dienām līdz 10 dienām un šajā sakarā mēs esam atjauninājuši mūsu BUJ (Biežāk uzdotie
jautājumi) dokumentu. BUJ dokumentu var atrast mūsu interneta vietnē www.taysidecontracts.co.uk.
Ja Jums ir kādi jautājumi par kādu no šajā instruktāžā izklāstītajām tēmām vai Jūs vēlaties
saņemt atbalstu, lūdzu nevilcinieties un sazinieties ar savu tiešo priekšnieku. 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.
Iain C Waddell, Ģenerāldirektors, 2020.gada 03.augustā
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