ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.27, 2020.GADA 28.AUGUSTS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šī instruktāža sniegta reaģējot
uz vietējiem COVID-19 uzliesmojumiem Tayside, kā arī saistībā ar izmaiņām Skotijas valdības norādījumos
par sejas aizsegu valkāšanu skolās.
Nesenie vietējie infekcijas uzliesmojumi rūpnīcā “2 māsas” (2 Sisters) Coupar Angus un Kingspark skolā, kā
arī pozitīvi infekcijas gadījumi citās skolās gan Dundee, gan Perth un Kinross apkaimēs atgādina mums, ka
neviens no mums nevar kļūt vienaldzīgs pret šo vīrusu. Kopš augusta vidus, visi mūsu darbinieki ir atgriezušies
darbā, un es ar gandarījumu ziņoju, ka neviens darbinieks nav saslimis ar COVID-19 darba vietā, kas,
manuprāt, ir pierādījums tam, ka visi kontroles pasākumi, kuru izstrādē un ieviešanā esam ieguldījuši milzīgu
darbu, darbojas efektīvi un no darbinieku puses tiek ievēroti.
Neskatoties ne uz ko, mēs nedrīkstam atslābt un mums jāturpina atcerēties, ka gan darbā, gan personīgajā
dzīvē ierastai lietu kārtībai nevajadzētu būt tādai, kā parasti. Taču, ja tas tā ir, iespējams, ka Jums jāpārdomā
sava rīcība, lai pārliecinātos, ka Jūs, vadlīniju neievērošanas dēļ, nepakļaujat sevi un citus riskam.
Tāpat kā visi, arī es būtu ļoti priecīgs redzēt, ka dzīve atgriežas normālajā stāvoklī, taču diemžēl COVID-19 vēl
kādu laiku būs ar mums, tāpēc mums ir jānodrošina tas, ka mēs arī turpmāk sekojam Skotijas valdības
izstrādātajiem norādījumiem gan ārpus darba vietas, gan tās iekšienē.
Lūdzu, turpiniet vienmēr ievērot norādījumus, kas izklāstīti Jūsu COVID-19 Rīcības sarunā (kā norādīts Tayside
Contracts COVID-19 Droša darba kārtībā un Vispārējo risku izvērtējumos); tā rīkojoties, Jūs ne tikai
pasargāsiet sevi, bet arī Jums apkārt esošos cilvēkus.
Ja vienā no mūsu darba vietām notiek uzliesmojums, mēs vadīsimies pēc Tayside Veselības aizsardzības
komandas (VAK) un attiecīgās vietējās pašvaldības ieteikuma attiecībā uz visiem pasākumiem un
ierobežojumiem, kas jāpiemēro šai vietai un darbiniekiem, kuri tur strādā. Kā mēs jau redzējām no
nesenajiem uzliesmojumiem rūpnīcā “2 māsas” un Kingspark skolā, ieviestie pasākumi ir pielāgoti
konkrētajam scenārijam, un tos grūti paredzēt un ievērot, ņemot vērā nozīmīgus un pastāvīgi mainīgos
nezināmos (faktorus), kas var būt saistībā ar uzliesmojumu. Tomēr es pilnībā atzīstu, ka saziņa ar skartajām
pusēm un arodbiedrībām ir vissvarīgākā, un tāpēc es apņemos nodrošināt to, ka vadītāji darīs visu iespējamo,
lai nodrošinātu efektīvu saziņu ar visām attiecīgajām pusēm gadījumā, ja mēs turpmāk nonāktu šādā
neapskaužamā situācijā. Pašlaik mēs strādājam ar saviem kolēģiem katrā no trim domēm, lai nodrošinātu to,
ka saziņa starp Izglītības departamentiem un mums to ļauj gadījumā, ja rodas vēl kādi uzliesmojumi skolu
sektorā.
Sejas aizsegi skolās
2020.gada 25.augustā izglītības sekretārs John Swinney paziņoja, ka no 2020.gada 31.augusta pirmdienas,
visu vidusskolu un speciālo skolu skolēniem un pieaugušajiem gaiteņos, koplietošanas telpās vai skolas
transportā būs jāvalkā sejas aizsegs. Šīs jaunās vadlīnijas ir atbilde uz jauniem PVO ieteikumiem, kas balstīti
uz pierādījumiem, ka pusaudži var inficēt citus tāpat kā pieaugušie, kā arī ņemot vērā jaunākos pierādījumus,
kas norāda uz to, ka sejas aizsega nēsātājam var tikt piedāvāts augstāks aizsardzības līmenis.
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Šīs jaunās vadlīnijas ietekmē visus mūsu skolās bāzētos darbiniekus, kuri savas darba maiņas laikā
pārvietosies gan gaiteņos, gan koplietošanas telpās, lai veiktu savus darba pienākumus. Konkrēti:
Skolu uzkopšanas darbinieki un sētnieki
Ieejot skolā, pārvietojoties vai strādājot gaiteņos un koplietošanas telpās, Jums būs jāvalkā sejas aizsegs.
Skolas gājēju pārejas patruļnieki
Ieejot skolā, pārvietojoties pa gaiteņiem un koplietošanas telpām, Jums būs jāvalkā sejas aizsegs, bet Jums
tas nav jāvalkā ārpusē, pie gājēju pārejas, ja vien Jūs pats(-i) to vēlaties darīt.
Skolas ēdināšanas darbinieki
Ieejot skolā, pārvietojoties vai strādājot gaiteņos un koplietošanas telpās, Jums būs jāvalkā sejas aizsegs, bet
skolas virtuves vidē tas nebūs jāvalkā vai to nedrīkstēs valkāt, kā tikai tad, ja riska izvērtējumā būs konstatēts,
ka tas nepieciešams, piemēram, kad nav iespējams ievērot fiziskas distancēšanās prasības. Mēs apzināmies,
ka daži ēdināšanas darbinieki virtuves vidē vēlēsies valkāt sejas aizsegu, un mēs šobrīd šādu iespēju turpinām
izpētīt ar attiecīgajām struktūrām, lai nodrošinātu to, ka, ja mēs to atļaujam, tad nekādā veidā netiek
apdraudēti pārtikas higiēnas standarti. Drīzumā ēdināšanas darbiniekiem tiks sniegta papildus skaidrojošā
informācija par šo konkrēto elementu.
Izņēmumi (atbrīvojumi)
Ir svarīgi apzināties, ka ne visi var valkāt sejas aizsegu. Indivīdi ir atbrīvoti no sejas aizsega valkāšanas, ja:
•
•
•
•

Viņiem ir invaliditāte vai veselības stāvoklis, kas nozīmē, ka viņi to (sejas aizsegu) nevar uzvilkt;
Sejas aizsegs viņiem radīs nopietnas ciešanas vai trauksmi;
Viņiem jāsazinās ar kādu, kurš paļaujas uz saziņu no lūpām;
Viņiem ir pamatota nepieciešamība ēst, dzert vai lietot zāles.

Nav nepieciešamība iegūt pierādījumus tam, ka esat atbrīvots, piemēram, ārsta vēstules veidā. Ja Jums ir
kāds stāvoklis, kas nozīmē, ka Jūs nevarat valkāt sejas aizsegu, lūdzu, informējiet par to savu tiešo
priekšnieku.
Sejas aizsegu nodrošināšana un izmantošana
Skotijas valdības izdotajās vadlīnijās teikts, ka ir saprātīgi sagaidīt, ka lielākajai daļai cilvēku tagad būs piekļuve
atkārtoti lietojamiem sejas aizsegiem, jo tos arvien vairāk izmanto plašākā sabiedrībā, un tāpēc cilvēki savai
lietošanai varēs nodrošināt savu personīgo sejas aizsegu. Tomēr pašlaik tiek pētīta iespēja nodrošināt sejas
aizsegus Tayside Contracts izsniegšanai pēc pieprasījuma.
Kā pareizi būtu jāvalkā sejas aizsegs?
✓ Pirms jauna sejas aizsega uzvilkšanas un pēc katras tā lietošanas reizes, vai vismaz reizi dienā,
izmazgājiet to;
✓ mazgājiet rokas pirms un pēc sejas aizsega uzvilkšanas/novilkšanas vai regulēšanas;
✓ uzvelkot/novelkot vai regulējot sejas aizsegu, nepieskarieties acīm, degunam vai mutei;
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✓ atbrīvojieties no izlietotajiem vienreizlietojamiem sejas aizsegiem atbildīgi, vai, ja izmantojat atkārtoti
lietojamu aizsegu, izmazgājiet to pēc katras lietošanas reizes;
✓ ievietojiet atkārtoti lietojamos sejas aizsegus maisā, līdz tos varat izmazgāt un izgludināt;
✓ nedalieties ar sejas aizsegiem ar citiem cilvēkiem, pat ne ar tiem, ar kuriem kopā dzīvojat;
✓ atbrīvojieties (izmetiet) no sejas aizsegiem, kas ir izstiepti vai vairs nenofiksējas pāri degunam un mutei,
kuriem bojātas saites vai siksniņas, vai kuru audumā ir caurumi vai plīsumi.
Izmantojamiem sejas aizsegiem vajadzētu:
✓ Nosegt degunu un muti, un cieši, bet ērti piegulēt sejas pusei;
✓ būt nostipriniet pie galvas ar saitēm, siksnām vai ausu cilpām, vai aptītiem ap sejas apakšējo daļu;
✓ sastāvēt no vairākiem slāņiem, vienlaikus ļaujot neapgrūtinātu elpošanu;
✓ izturēt regulāru mazgāšanu, nesabojājoties un nemainīt formu.
Izmantojamiem sejas aizsegiem NEVAJADZĒTU:
X Būt futbola šallēm;
X būt aizskarošiem, atsaukties uz sabiedrību vai kompromitēt organizācijas profesionālo tēlu;
X traucēt vai kompromitēt esošos kontroles pasākumus;
X tikt valkātiem ēdināšanas vietās pārtikas higiēnas standartu dēļ (ja vien Tayside Contracts tos izsniedz
ievērojot riska izvērtējuma procesu).
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 28.augustā
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