PRANESIMAS VISIEM MOKYKLOS PASLAUGŲ TIEKIMO SKYRIAUS
DARBUOTOJAMS
2020 m. Rugpjūčio 28 d. Generalinio direktoriaus pranešime apie visus darbuotojus patariame
peržiūrėti situaciją, susijusią su Maitinimo darbuotojais dėvės veido apdangalus virtuvėse ir kad mes
taip pat nagrinėjome galimybę kad „Tayside Contracts“ suteiktu veido apdangalus visiem mokyklos
darbuotojams.
Svarbu pažymėti, kad veido apdangalas nėra pakaitalas kitiems būdams, kuriais valdome savo
COVID-19 riziką, ir kad vis dar būtinos tokios kontrolės priemonės kaip fizinis atstumas ir gera
higiena.

MOKYKLOS MAITINIMO DARBUOTOJAI
Dabar mes peržiūrėjome savo poziciją dėl veido dangos dėvėjimo virtuvėse ir padarėme išvadą, kad
tai galime leisti naudodamiesi „Tayside Contracts“, suteikdami veido dangą ir darbuotojui griežtai
laikantis maisto saugos ir higienos priemonių, panašių kaip ir jų virtuvės uniforma.
Todėl visiems mokyklos maitinimo darbuotojams bus duota veido dangos (trys kas 90 darbo dienų) ir
jie bus skatinami, nors neprivalo jų dėvėti. (Trijų partija, užtikrinanti, kad būtų galima vieną plauti, 1
dėvėti ir 1 ant skalbimo linijos).
Darbuotojai gali, jei nori nepriimti „Tayside Contracts“ išduotų veido dangų pasiūlymo (išskyrus tuos
atvejus, kai to reikia konkrečioms pareigoms atlikti, kai RA mano, kad veido danga / kaukė / skydelis
yra būtini).
Naujiems darbuotojams bus suteikta veido danga po jų darbo pradžios.

NE MAITINIMO MOKYKLOS DARBUOTOJAI
Mes taip pat toliau ištyrėme, kaip aprūpinti veidus ne maitinimo įstaigų mokyklų darbuotojams
(mokyklų valymo, sargų ir mokyklų kirtimo patruliams). Tikimasi, kad šie darbuotojai, eidami į mokyklą,
dėvės veido dangą ir judant koridoriuose bei bendro naudojimo patalpose, tačiau nesitikima, kad jie
dėvės lauke.
„Tayside Contracts“ veido danga bus išduota visiems viešojo maitinimo įstaigose dirbantiems mokyklų
darbuotojams (po vieną kas 30 darbo dienų). Tačiau darbuotojai gali, jei nori, nepriimti vienos iš mūsų
veido dangos ir dėvėti savo (išskyrus tuos atvejus, kai to reikia atliekant pareigas, kai RA mano, kad
veido danga / kaukė / skydelis yra būtina).
Naujiems darbuotojams bus suteikta veido danga po jų darbo pradžios.
ATKREIPKITE DĖMESĮ: Aukščiau paminėti dalykai dabar taikomi darbuotojams, įeinantiems į
vidurinės, specialiosios ir pradinės mokyklos koridorius ir bendruose plotuose, judantiems
juose ar dirbantiems juose.

Pagrindinis skirtumas tarp maitinimo ir ne maitinimo aplinkos yra tas, kad ne maitinimo aplinkoje
darbuotojai gali pasirinkti dėvėti savo, o ne „Tayside Contracts“ išduotą veido dangą, jei nori, bet

viešojo maitinimo aplinkoje, jei darbuotojas nešioja ją dengiantį veidą. turi būti suteikta „Tayside
Contracts”

Išimtys
Svarbu pripažinti, kad ne visi gali dėvėti veido dangą. Asmenys atleisti, jei:
• Jie turi negalią ar sveikatos būklę, o tai reiškia, kad jie negali uždengti veido
• Dangtis sukels jiems didelį nerimą
• Jie turi bendrauti su žmogumi, kuris pasikliauja lūpų skaitymu
• Jie turi pagrįstą poreikį valgyti, gerti ar vartoti vaistus
Nereikalaujama gauti įrodymų, kad esate atleidžiami, pavyzdžiui, gydytojo laiško forma. Jei turite
būklę, kuri reiškia, kad negalite dėvėti veido dangos, praneškite savo tiesioginiam vadovui.

Kaip reikia dėvėti ir plauti veido dangą?
√ Nuvalykite naują veido dangą prieš dėvėdami ir po kiekvieno naudojimo arba bent kartą per dieną
√ Nusiplaukite rankas prieš ir po to, kai uždedate, nusiimate ar pakoreguojate veido dangą
√ Nelieskite akių, nosies ar burnos, kai uždedate, nusiimate ar koreguojate veido dangą
√ Atsargiai išmeskite panaudotas vienkartines veido dangas arba po kiekvieno naudojimo skalbkite,
jei naudosite daugkartinio naudojimo kaukes
√ Įdėkite naudotus daugkartinio naudojimo veido dangalus į maišelį, kol juos bus galima nuplauti ir
išskalbti
√ Negalima dalintis veido danga su kitais, net ir su žmonėmis, su kuriais gyvenate
√ Išmeskite veido dangas, kurios buvo ištemptos arba nebelieka virš nosies ir burnos, pažeisti
dirželiai, audinys ir jeigu yra skylės audinyje.

Naudojamos veido dangos turėtų:
√ Uždenkite nosį ir burną ir tvirtai, bet patogiai priglauskite prie veido šono
√ Pritvirtinkite prie galvos raiščiais, dirželiais ar ausų kilpomis arba apvyniokite apatinį veidą
√ Tureti kelis sluoksnius, leisdami kvėpuoti be apribojimų
√ Gebėti būti reguliariai valomas, nepažeidus ir nepakeitus formos

Naudojamos veido dangos NEGALI BūTI:
X Futbolo šalikai
X Būti įžeidžiantis, susijęs su visuomene arba pakenkite organizacijos profesiniam įvaizdžiui
X Kištis į esamas kontrolės priemones arba jas pažeisti
X Dėvėtivirtuvės aplinkoje dėl maisto higienos normų, nebent jas išduotų „Tayside Contracts“.
Jei turite klausimų dėl bet kurios šioje instrukcijoje aptariamos temos ar ieškote palaikymo,
nedvejodami susisiekite su savo tiesioginiu vadovu. Toliau reguliariai ieškokite „Tayside
Contracts“ tinklalapyje www.tayside-contracts.co.uk ir patikrinkite, ar nėra naujinių.

Jei dar to nepadarėte ir norite mums pateikti savo el. Pašto adresą, kad galėtumėte naudotis
elektronine prieiga prie tokių komunikacijų, prašome persiųsti savo el. Pašto adresą adresu
Communications@tayside-contracts.co.uk. Mes neduosime jusų el. Pašto jokiai trečiai šaliai arba
naudosime jį jokiu kitu tikslu, išskyrus bendravimą su jumis.
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