ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.28, 2020.GADA
4.SEPTEMBRIS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šajā instruktāžā
sniegta svarīga papildinformācija saistībā ar jaunu ģenerāldirektoru un jaunu COVID-19 testēšanas
iespēju mūsu skolās bāzētajiem darbiniekiem.
Jauna ģenerāldirektora – darba uzsākšanas datums
Es esmu pilnībā apņēmies nodrošināt pēc iespējas raitāku un visaptverošāku savu vadības grožu
nodošanu jaunajam Tayside Contracts ģenerāldirektoram Keith McNamara. Keith ir apstiprinājis,
ka viņa darba uzsākšanas datums Tayside Contracts būs 2020.gada 2.novembra pirmdiena un tas
nozīmē, ka starp manu aiziešanu no organizācijas un Keith darba uzsākšanu nebūs pārtraukumu.
Es jau esmu uzsācis vadības grožu nodošanas procesu ar Keith un turpināšu šo procesu nākamo 2
mēnešu periodā, ciktāl tas ir saprātīgi iespējams, kā arī ar Keith un viņa pašreizējā darba devēja –
Perth un Kinross domes piekrišanu.
COVID-19 pārbaudes (testēšana) priekš skolās bāzētajiem darbiniekiem
Skotijas valdība nesen ir pagarinājusi COVID-19 testēšanas iespējas darbiniekiem skolās un vietējās
pašvaldības AIC (Agrīnās izglītības centros). Patlaban, papildus prioritārai testēšanai tad, ja COVID19 simptomi ir, skolās bāzētie darbinieki, kuri ir noraizējušies par to, ka, iespējams, viņi ir bijuši
pakļauti COVID-19 inficēšanās riskam, var izvēlēties saņemt testēšanu pat tad, ja viņiem nav vīrusa
simptomu.
Pārbaude nav obligāta prasība, ja vien Jums nav simptomu, vai, ja to ieteicis veikt veselības aprūpes
specialists. Tomēr, ja reizēm esat noraizējies(-usies) par to, ka esat bijis(-usi) pakļauts(-a)
inficēšanās riskam, tad varat prasīt pārbaudi pat tad, ja Jums ir vai nav simptomu. Tomēr, ja
indivīdam nav simptomu, tad testēšanai ir ierobežojumi, kas ir izklāstīti zemāk (tekstā), lai palīdzētu
darbiniekiem izdarīt informētu izvēli par to, kā tālāk rīkoties un saprast testa rezultātu.
Ja uzskatāt, ka esat bijis(-usi) pakļauts(-a) COVID-19 un vēlaties izmantot šo piedāvājumu, tad Jums
jāveic pieprasījums vēršoties pie sava tiešā priekšnieka, kurš sazināsies ar Personāla pārvaldes
padomnieku, lai rezervētu testu, izmantojot darba devēja portālu. Šis ir vienīgais veids, kā indivīds
var piekļūt testam, ja viņam(-i) nav simptomu. Indivīdu, kuriem nav simptomu, bet kuri ir
noraizējušies par to, ka viņiem(-ām) varētu būt COVID-19, testēšana nav pieejama plašākai
sabiedrībai vai darbiniekiem, kuri nav bāzēti skolās.
Informācija, kas jāņem vērā, apsverot COVID-19 testu tad, ja simptomu nav:
COVID-19 ir slimība, ko izraisa jauns koronavīrusa paveids, kas pirmo reizi tika identificēts
2019.gada beigās, Ķīnā. Tas var izraisīt virkni simptomu, tostarp jaunu nepārtrauktu klepu, drudzi
vai smaržas, vai garšas izjūtas zudumu vai izmaiņas.
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COVID-19 inkubācijas periods ir no 2 līdz 14 dienām. Tas nozīmē, ka kādam, kurš ir pakļauts vīrusa
iedarbībai, piemēram, esot ciešā kontaktā ar citu infekciozu cilvēku, simptomu attīstība var ilgt no
2 līdz 14 dienām. Caur NHS Test & Protect pieeju, cilvēkiem, kuri identificēti kā “atradušies ciešā
kontaktā”, tiek lūgts veikt 14 dienu ilgu pašizolēšanos, lai samazinātu risku to izplatīt citiem,
gadījumā, ja viņiem pašiem attīstās infekcija. Pārbaude nav nepieciešama, ja vien nerodas
simptomi, vai, ja to ieteikusi veikt NHS Veselības aizsardzības komanda vai NHS kontaktu izsekotājs.
Pirms testa veikšanas, gadījumā, kad simptomu nav, jāizvērtē šādi sekojošie “par” un “pret”
argumenti:
Daži cilvēki, rūpējoties par savu vai citu cilvēku veselību, veic testu pat tad, ja viņiem nav simptomu.
Šāda rīcība var dot pārliecības sajūtu, taču tā var būt maldinoša un nevar izslēgt vīrusa esamības
iespēju ķermenī, vai ka indivīds var tikt inficēts vai saslimt.
Skotijā izmantotie COVID-19 testi darbojas, atklājot vīrusa pazīmes indivīda deguna un rīkles
paraugā (kas tiek izņemts, izmantojot nazofaringijas tamponu, lai savāktu izdalījumus no mutes
dobuma aizmugures un pēc tam no deguna kanāla). Šie testi nevar noteikt, vai indivīds inkubē vai
neinkubē vīrusu, bet tikai to, vai vīrusa klātbūtne organismā ir laikā, kad indivīdam veikts tests.
Tas nozīmē, ka testēšana ir viens novērtējums konkrētā laikā tam, vai indivīds var būt infekciozs,
taču tas nevar noteikt, vai indivīds saslims nākotnē. Tāpēc negatīvu testa rezultātu nevar droši
izmantot, kā uzticamu informāciju individuālā riska izvērtēšanai vai kā pamatu pasākumu, lai
samazinātu vīrusa transmisijas risku, mazināšanai, piemēram, higiēnas un distancēšanās prasību
neievērošana.
Dažkārt, kad tiek veikts tests un tiek iegūts pozitīvs rezultāts, tas ir jāatkārto. Ir jāturpina veikt
pašizolēšanos, līdz ir pieejams atkārtots testa rezultāts un saņemti ieteikumi no Jūsu NHS
komandas.
Indivīdi, kuri ir noraizējušies par to, ka viņi(-as), iespējams, ir nonākuši(-as) saskarē ar inficētu
personu, bet nav pārliecināti(-as) par pārbaudes veikšanu, ir alternatīva iespēja vērsties pie NHS
Inform,
lai
iegūtu
papildinformāciju:
https://www.nhsinform.scot/illnesses-andconditions/infections-and poisoning/coronavirus-covid-19/test-and-protect/coronavirus-covid19-testing vai zvanīt pa tālruni: 0800 028 2816.
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/covid-19, 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 4.septembrī
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