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Mam nadzieję, że nasze najnowsze zawiadomienie zastanie ciebie oraz twoją rodzinę w dobrym zdrowiu.
Niniejsze zawiadomienie jest odpowiedzią na ostatnie lokalne ogniska COVID-19 w Tayside oraz w związku z
ostatnimi zmianami wprowadzonymi przez rząd szkocki co do noszenia zakryć na twarzy w szkołach.
Niedawne lokalne wybuchy epidemii w dwóch fabrykach siostrzanych Coupar Angus i w szkole Kingspark, a także
pozytywne przypadki w innych szkołach w rejonach Dundee, Perth i Kinross przypominają, że nikt z nas nie może
popadać w samozadowolenie z powodu tego wirusa. Od połowy sierpnia wszyscy nasi pracownicy wrócili do pracy i z
przyjemnością informuję, że żaden pracownik nie zaraził się COVID-19 w miejscu pracy, co moim zdaniem jest
dowodem na to, że wdrożone wszystkie środki zapobiegawcze, nad którymi tak ciężko pracowaliśmy, działają
efektywnie i są przestrzegane przez pracowników.
Niemniej jednak nie możemy tracić czujności i musimy nadal pamiętać, że zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym,
nie powinno się wydawać, że jest normalnie. W takim przypadku najprawdopodobniej będziesz musiał upewnić się,
co do swojego zachowania, że nie narażasz siebie i innych na ryzyko, nie stosując się do wskazówek.
Jak wszyscy, byłbym absolutnie zachwycony, gdyby życie wróciło do normalności, ale niestety COVID-19 będzie z
nami przez jakiś czas, dlatego musimy upewnić się, że nadal będziemy postępować zgodnie z wytycznymi
wprowadzonymi przez rząd szkocki poza miejscem pracy, jak również w miejscu pracy.
Proszę nadal postępować zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas rozmowy na temat COVID-19 (Tool Box
Talk) (zgodnie z ustaleniami dotyczącymi bezpiecznej pracy COVID-19 Tayside Contracts i ogólnymi ocenami ryzyka),
ponieważ robiąc to, nie tylko zapewniasz bezpieczeństwo sobie, ale także tym wokół ciebie.
W przypadku wybuchu epidemii w jednym z naszych miejsc pracy, będziemy kierować się radami zespołu ds ochrony
zdrowia (Tayside Health Protection Team - HPT) i odpowiednich władz lokalnych w odniesieniu do wszelkich środków
i ograniczeń, które muszą być nałożone w tej lokalizacji i pracownikach którzy tam pracują. Jak widzieliśmy w
przypadku niedawnych wybuchów epidemii w dwóch fabrykach siostrzanych i w szkole Kingspark, zastosowane
środki są dostosowane do konkretnego scenariusza i mogą być trudne do przewidzenia w związku z powagą sytuacji
oraz zmienną zależną od danej sytuacji epidemii. Zdaję sobie jednak sprawę, że komunikacja z zainteresowanymi
stronami i związkami zawodowymi jest najważniejsza, dlatego zobowiązuję się do zapewnienia, że kierownicy dołożą
wszelkich starań, aby zapewnić skuteczną komunikację ze wszystkimi odpowiednimi stronami, jeśli w przyszłości
znajdziemy się w tej niefortunnej sytuacji. Obecnie współpracujemy z naszymi kolegami w każdej z 3 rad składowych,
aby zapewnić, że komunikacja między wydziałami edukacji a nami pozwoli na to w przypadku dalszych wybuchów
epidemii na terenie szkoły.
Zakrycia twarzy w szkołach
Sekretarz Edukacji John Swinney ogłosił 25 sierpnia 2020 r., że od poniedziałku 31 sierpnia 2020 r. uczniowie i dorośli
we wszystkich szkołach średnich i specjalnych będą musieli nosić zakrycia twarzy na korytarzach, w pomieszczeniach
ogólnodostępnych lub w transporcie szkolnym. Te nowe wytyczne są odpowiedzią na nowe porady WHO oparte na
dowodach, że nastolatki mogą zarażać innych w taki sam sposób jak dorośli oraz w świetle pojawiających się dowodów
sugerujących, że osobie noszącej zakrycie twarzy można zaoferować pewien poziom ochrony.
Te nowe wytyczne mają wpływ na wszystkich naszych pracowników w szkole, którzy w trakcie swojej zmiany będą
przechodzić zarówno przez korytarze, jak i obszary ogólnodostępne, aby wykonywać swoje obowiązki. Konkretnie:
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Pracownicy Sprzątający oraz Woźni w Szkołach
Oczekuje się, że przy wejściu do szkoły oraz podczas pracy na korytarzach i w pomieszczeniach ogólnodostępnych
będziesz nosić zakrycie twarzy.

Kontrolerzy Ruchu Drogowego Na Przejściach Dla Pieszych
Oczekuje się, że przy wejściu do szkoły oraz podczas poruszania się po korytarzach i obszarach wspólnych będziesz
nosić zakrycie twarzy, ale nie oczekuje się, że będziesz nosić go na zewnątrz na przejściu, chyba że sobie tego życzysz.
Pracownicy Stołówki Szkolnej
Oczekuje się, że przy wejściu do szkoły oraz podczas poruszania się lub pracy na korytarzach i w pomieszczeniach
ogólnodostępnych będziesz nosić nakrycie twarzy, ale nie oczekuje się, że będziesz nosić takie nakrycie w kuchni
szkolnej stołówki, chyba że ocena ryzyka ustali, że istnieje taka potrzeba w przypadku, gdzie nie można osiągnąć
fizycznego dystansu. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy pracownicy gastronomii mogą chcieć nosić nakrycie twarzy
w kuchni, niezależnie od tego, i obecnie sprawdzamy to dogłębniej z odpowiednimi organami, aby upewnić się, że
jeśli na to pozwolimy, standardy higieny żywności nie zostaną w żaden sposób naruszone. Dalszy komunikat i
wyjaśnienie tego konkretnego elementu zostaną wkrótce przekazane pracownikom stołówki.
Zwolnienia
Należy pamiętać, że nie każdy może nosić zakrycie twarzy. Osoby są zwolnione, jeśli:
• Są niepełnosprawne lub mają inne choroby, co oznacza, że nie mogą nakładać zakrycia twarzy
• Zakrycie twarzy sprawi im silny niepokój lub stres
• Muszą komunikować się z kimś, kto polega na czytaniu z ruchu warg
• Mają uzasadnioną potrzebę jedzenia, picia lub przyjmowania lekarstw
Nie ma wymogu uzyskania dowodu, że jesteś zwolniony, na przykład w postaci listu od lekarza. Jeśli masz stan, który
oznacza, że nie możesz nosić zakrycia twarzy, poinformuj o tym swojego przełożonego.
Dostarczanie i używanie osłon na twarz
Wytyczne wydane przez rząd szkocki stanowią, że można się spodziewać, że większość osób będzie teraz miała dostęp
do wielokrotnego użytku zakryć twarzowych ze względu na ich coraz szersze stosowanie w społeczeństwie, a zatem
będzie w stanie zapewnić sobie własne zakrycia na twarz do własnego użytku. Jednak obecnie badana jest możliwość
świadczenia na żądanie zakryć twarzy wydawanych przez Tayside Contracts.
Jak należy nosić zakrycie twarzy?

✓ Zawsze myj zakrycie twarzy przed pierwszym użyciem i po kazdym noszeniu lub przynajmniej raz
dziennie
✓ Umyj ręce przed i po założeniu i zdjęciu lub dopasowaniu zakrycia twarzy
✓ Nie dotykaj oczu, nosa ani ust podczas zakładania, zdejmowania lub dopasowywania zakrycia twarzy
✓ Wyrzuć zużyte jednorazowe zakrycia twarzy w odpowiedzialny sposób lub wypierz je po każdym użyciu, jeśli
używasz zakrycia wielokrotnego użytku
✓ Zużyte zakrycia twarzy wielokrotnego użytku należy umieszczać w torbie do czasu, aż będzie można je wyprać
✓ Nie dziel się zakryciem twarzy z innym osobom, nawet z osobami, z którymi mieszkasz
✓ Wyrzuć zakrycia twarzy, które rozciągnęły się lub nie utrzymują się już na nosie i ustach, mają uszkodzone
sznureczki lub paski lub mają dziury lub rozdarcia w materiale
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Stosowane zakrycia na twarz powinny:
✓ Zakrywać nos i usta i przylegać ściśle lecz wygodnie do boku twarzy
✓ Być przymocowane do głowy za pomocą sznurków, pasków lub pętli na uszy albo owinąć wokół dolnej części
twarzy
✓ Uwzględnić wiele warstw, umożliwiając oddychanie bez ograniczeń
✓ Zapewnić możliwość regularnego czyszczenia bez uszkodzenia lub zmiany kształtu
Używane zakrycia twarzy NIE powinny:
X Być szalikami piłkarskimi
X Być obraźliwymi, informować o opinii publicznej lub szkodzić profesjonalnemu wizerunkowi organizacji
X Kolidować lub naruszać istniejące środki kontroli
X Być noszone w kuchni ze względu na standardy higieny żywności (chyba że zostały wydane przez Tayside Contracts
jako część procesu oceny ryzyka)
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z tematów omówionych w tym zawiadomieniu lub szukasz
wsparcia, nie wahaj się skontaktować ze swoim bezpośrednim przełożonym. Prosimy o regularne odwiedzanie strony
internetowej Tayside Contracts www.tayside-contracts.co.uk w celu sprawdzenia dalszych aktualizacji.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś i chcesz podać nam swój adres e-mail, aby skorzystać z elektronicznego dostępu do takich
wiadomości, prześlij swój adres e-mail na adres Communications@tayside-contracts.co.uk. Nie przekażemy
Twojego adresu e-mail do stron trzecich lub nie będziemy go używać do innych celów niż komunikowanie się z Tobą.
Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 28 sierpnia 2020 r
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