KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI OD DYREKTORA ZARZĄDZAJĄCEGO - COVID-19, NR 28,
4 WRZEŚNIA 2020
Mam nadzieję, że nasze najnowsze zawiadomienie zastanie ciebie oraz twoją rodzinę w
dobrym zdrowiu. Niniejsze zawiadomienie zawiera kolejne ważne informacje dotyczące
nowego Dyrektora Zarządzającego i nowej opcji związanej z testami na COVID-19 dla naszych
pracowników szkół.
Nowy Dyrektor Zarządzający - data rozpoczęcia
Zależy mi na tym, aby przekazanie Tayside Contracts nowemu Dyrektorowi, Keithowi
McNamary, przebiegło tak sprawnie i kompleksowo, jak jest to tylko możliwe. Keith
potwierdził, że jego data rozpoczęcia pracy w Tayside Contracts to poniedziałek 2 listopada
2020 r., co jest ważne, oznacza to, że nie będzie żadnej przerwy między moim przejściem na
emeryturę z organizacji a startem Keitha. Rozpocząłem już proces przekazywania z Keithem i
będę go kontynuował przez następne 2 miesiące, o ile będzie to rozsądnie możliwe, za zgodą
Keitha i jego obecnego pracodawcy, Rady Perth and Kinross.
Testy na COVID-19 dla pracowników szkół
Rząd Szkocji rozszerzył niedawno możliwości testowania na COVID-19 dla pracowników w
szkołach oraz w placówkach władz lokalnych ELC. Teraz, oprócz priorytetowego dostępu do
testów w przypadku wystąpienia objawów COVID-19, pracownicy szkoły, którzy obawiają się,
że mogli być narażeni na COVID-19, mogą poprosić o dostęp do testów, nawet jeśli nie mają
objawów wirusa .
O ile nie masz objawów lub nie zalecono ci wykonania testu przez pracownika służby zdrowia,
badanie nie jest wymagane. Jeśli jednak czasami obawiasz się, że jesteś zagrożony infekcją,
możesz poprosić o badanie, nawet jeżeli nie masz objawów. Istnieją jednak ograniczenia
testowania, gdy dana osoba nie ma objawów i są one przedstawione poniżej, aby pomóc
pracownikom w podjęciu świadomego wyboru, lub czy kontynuować badanie czy nie, oraz
aby zrozumieć, co oznacza wynik testu.
Jeśli uważasz, że zostałeś narażony na COVID-19 i chcesz skorzystać z badania na jego
obecność, złóż wniosek za pośrednictwem swojego bezpośredniego przełożonego, który
skontaktuje się z doradcą działu kadr w celu zarezerwowania testu za pośrednictwem portalu
pracodawców. Ta droga jest jedynym sposobem, w jaki dana osoba może uzyskać dostęp do
testu, jeśli nie ma objawów. Testowanie osób, które nie mają objawów, ale obawiają się, że
mogą mieć COVID-19, nie jest dostępne dla ogółu społeczeństwa ani pracowników spoza
szkoły.
Informacje, które należy wziąć pod uwagę, rozważając wykonanie testu COVID-19 przy
braku objawów:
COVID-19 to choroba wywoływana przez nowy szczep koronawirusa zidentyfikowany po raz
pierwszy pod koniec 2019 roku w Chinach. Może powodować szereg objawów, w tym nowy,
ciągły kaszel, gorączkę lub utratę lub zmianę zmysłu węchu lub smaku.
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COVID-19 ma okres inkubacji od 2 do 14 dni. Oznacza to, że u osoby, która jest narażona na
działanie wirusa, na przykład przez bliski kontakt z inną osobą, która jest zakaźna, mogą
wystąpić objawy po 2 do 14 dniach. Dzięki podejściu NHS Test & Protect, osoby
zidentyfikowane jako osoby bliskiego kontaktu są proszone o izolację przez 14 dni w celu
zmniejszenia ryzyka przeniesienia zakażenia na innych, jeżeli takie rozwinie się u nich. Testy
nie są wymagane, chyba że pojawią się objawy lub jeśli zostanie im wyraźnie zalecone badanie
poprzez zespół ochrony zdrowia NHS lub osobę z centrum kontaktowania się z osobami
bliskiego kontaktu NHS.
Przed przystąpieniem do badania przy braku objawów, osoby powinny rozważyć następujące
zalety i wady:
Niektóre osoby, w trosce o własne zdrowie lub zdrowie innych, chcą być przetestowane,
nawet jeśli nie mają żadnych objawów. Może to dać poczucie pewności, ale może
wprowadzać w błąd i nie może wykluczyć pewności nieobecności wirusa, zakażenia lub
rozwoju choroby.
Testy COVID-19 stosowane w Szkocji działają na zasadzie wykrywania wirusa w próbce z nosa
i gardła danej osoby (którą pobiera się za pomocą wymazu z nosogardła w celu pobrania
wydzieliny z tylnej części gardła, a następnie z tylnej części nosa). Testy te nie mogą określić,
czy dana osoba inkubuje chorobę, określają tylko dowód na obecności wirusa obecny w
czasie, gdy dana osoba jest testowana.
Oznacza to, że badanie jest jednorazową oceną, czy dana osoba może być zakaźna, ale nie
może określić, czy dana osoba zachoruje w przyszłości. Dlatego nie można wiarygodnie
wykorzystać wyniku negatywnego do poinformowania o indywidualnym ryzyku lub jako
podstawy do ograniczenia środków łagodzących w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia,
takich jak higiena i dystans.
Czasami, gdy test zostanie wykonany i da wynik pozytywny, należy go powtórzyć.
Samoizolacja musi trwać do momentu uzyskania powtórnego wyniku i uzyskania dalszych
porad od zespółu służby zdrowia NHS.
Osoby, które obawiają się, że mogły mieć kontakt z osobą zarażoną, ale nie są pewne, czy
przeprowadzić badania, mają również alternatywną możliwość skożystania ze strony
internetowej
NHS
Inform
w
celu
uzyskania
dalszych
informacji:
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-andpoisoning/coronavirus-covid-19/test-and-protect/coronavirus-covid-19-testing lub dzwoniąc
pod numer 0800028 2816.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące któregokolwiek z tematów omówionych w tym
briefingu lub szukasz wsparcia, nie wahaj się skontaktować ze swoim przełożonym. Prosimy o
regularne odwiedzanie strony internetowej www.tayside-contracts.co.uk/covid-19 aby
sprawdzać dalsze aktualizacje.
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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 stronom
trzecim lub nie będziemy go używać do innych celów niż komunikowanie się z Tobą.

Iain C Waddell, Dyrektor Zarządzający, 4 września 2020 r
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