PAZIŅOJUMS VISIEM SKOLĀS BĀZĒTAJIEM ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻAS DARBINIEKIEM
2020.gada 28.augusta Ģenerāldirektora paziņojumā viesiem darbiniekiem, mēs sniedzām informāciju
par to, ka pārskatām nostāju attiecībā uz ēdināšanas darbiniekiem, kuri virtuvē vēlas valkāt sejas
aizsegus un meklējam iespēju Tayside Contracts nodrošināt sejas aizsegu izsniegšanu visiem skolās
bāzētajiem darbiniekiem.
Ir svarīgi atzīmēt, ka sejas aizsegi neaizstāj citus veidus, kā mēs pārvaldām COVID-19 risku, un, ka tādi
kontroles pasākumi, piemēram, kā fiziska distancēšanās un laba higiēna, joprojām ir būtiski.
SKOLĀS BĀZĒTIE ĒDINĀŠANAS DARBINIEKI
Mēs esam pārskatījuši savu nostāju attiecībā uz sejas aizsegu valkāšanu virtuvēs un secinājuši, ka mēs
to varam atļaut – Tayside Contracts nodrošinot sejas aizsegu un darbiniekam stingri ievērojot pārtikas
drošības un higiēnas pasākumus, līdzīgi kā attiecībā uz viņu virtuves uniformu.
Tāpēc visiem skolās bāzētajiem ēdināšanas darbiniekiem tiks izsniegti sejas aizsegi (trīs gabali katras
90 darba dienas), un viņi(-as) tiks mudināti(-as), taču tas nav obligāti, tos valkāt. (Komplektā pa trīs
gabaliem, lai nodrošinātu to, ka 1 tiek mazgāts, 1 tiek valkāts un 1 tiek žāvēts).
Darbinieki var, ja viņi(-as) vēlas, atteikties pieņemt Tayside Contracts izsniegtos sejas aizsegus
(izņemot gadījumos, kad nepieciešama īpašu pienākumu pildīšana, kur (RI – riska izvērtējumā) ir
konstatēta nepieciešamība lietot sejas aizsegu/masku/sejas vairogu).
Jaunajiem darbiniekiem sejas aizsegi tiks nodrošināti pēc darba gaitu uzsākšanas datuma, tiklīdz tas
būs praktiski iespējams.
SKOLĀS BĀZĒTIE DARBINIEKI, KURI NAV ĒDINĀŠANAS DARBINIEKI
Mēs t.sk., esam arī izpētījuši sejas aizsegu nodrošināšanas iespēju skolās bāzētajiem darbiniekiem
(skolu tīrīšanas darbiniekiem, sētniekiem un skolu gājēju pāreju patruļniekiem), kuri nav saistīti ar
ēdināšu. No šiem darbiniekiem tiek sagaidīta sejas aizsega valkāšana ieejot skolā, pārvietojoties vai
strādājot skolas gaiteņos un koplietošanas telpās, bet ārpus skolas, sejas aizsega valkāšana nav
obligāta.
Visiem skolās bāzētajiem darbiniekiem, kuri nav ēdināšanas darbinieki, tiks izsniegts Tayside
Contracts sejas aizsegs (viens gabals katras 30 darba dienas). Darbinieki var, ja viņi(-as) vēlas,
atteikties pieņemt mūsu izsniegtos sejas aizsegus un valkāt personīgos sejas aizsegus (izņemot
gadījumos, kad nepieciešama īpašu pienākumu pildīšana, kur RI ir konstatēta nepieciešamība lietot
sejas aizsegu/masku/sejas vairogu).
Jaunajiem darbiniekiem sejas aizsegi tiks nodrošināti pēc darba gaitu uzsākšanas datuma, tiklīdz tas
būs praktiski iespējams.
LŪDZU ŅEMT VĒRĀ: Iepriekš minētais tagad attiecas uz darbiniekiem, kuri ieiet vidusskolās,
speciālajās skolās un pamatskolās, pārvietojas vai strādā to koridoros un koplietošanas telpās.
Galvenā atšķirība starp ēdināšanas vidi un ne ēdināšanas vidi ir tāda, ka ne ēdināšanas vidē
strādājošie darbinieki var izvēlēties valkāt savus personīgos, nevis Tayside Contracts izsniegtos sejas

aizsegus, taču ēdināšanas vidē, ja darbinieks valkā sejas aizsegu, tad tam jābūt Tayside Contracts
izsniegtajam sejas aizsegam.
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 saziņas no lūpām;
• Viņiem ir pamatota nepieciešamība ēst, dzert vai lietot zāles.
Nav nepieciešamība iegūt pierādījumus tam, ka esat atbrīvots(-a), piemēram, ārsta vēstules veidā. Ja
Jums ir kāds stāvoklis, kas nozīmē, ka Jūs nevarat valkāt sejas aizsegu, lūdzu, informējiet par to savu
tiešo priekšnieku.
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;
✓ 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 tie ir Tayside Contracts
izsniegti.
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.
Frank Reilly, ĒA un Personālpārvaldes vadītājs, 2020.gada 11.septembrī

