ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.31, 2020.GADA
28.SEPTEMBRIS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šajā instruktāžā
sniegta svarīga informācija par vieglo automašīnu/transportlīdzekļu koplietošanu, ņemot vērā
Pirmā ministra 22.septembra paziņojumu šajā sakarā. Es saprotu, ka šāds paziņojums ir radījis
dažas neskaidrības attiecībā uz nostāju darba transportlīdzekļu jautājumā, un tāpēc es šajā
instruktāžā precizēšu mūsu nostāju šajā jautājumā.
Mēs esam izvērtējuši Pirmā ministra paziņojumu un pieejamos atjauninātos norādījumus par
vieglo automašīnu koplietošanu, un mēs esam gandarīti par to, ka mūsu nostāja attiecībā uz
transportlīdzekļu koplietošanu darbā joprojām ir derīga. Pirmā ministra paziņojums un
Transport Scotland vadlīnijas par vieglo automašīnu koplietošanu (t.i., ka Jums vajadzētu ceļot
tikai ar savas vai paplašinātas mājsaimniecības locekļiem) attiecas uz personīgajiem
transportlīdzekļiem un pārvietošanos brīvajā laikā, nevis ceļošanu darbā.
Ceļošana darbā
Šaubu kliedēšanas nolūkā, Tayside Contracts nostāja attiecībā uz transportlīdzekļu lietošanu
darbā COVID-19 pandēmijas laikā ir izklāstīta mūsu Tayside Contracts vispārējās
transportlīdzekļu izmantošanas un ceļošanas risku izvērtējumā un mūsu Vadlīnijas attiecībā
uz sejas aizsegiem transportlīdzekļos dokumentā.
Parastā nostāja ir tāda – kad vien tas ir praktiski iespējams, jāpiemēro viena cilvēka
transportlīdzekļa izmantošana. Ja viena cilvēka transportlīdzekļa izmantošana nav iespējama,
ir jāievēro galvenie riska novērtēšanas elementi un norādījumi par sejas aizsegiem, kas
apkopoti zemāk:
Visiem darbiniekiem, kuri pārvietojas ar Tayside Contracts transportlīdzekli divu metru
attālumā no citas personas, ir jāvalkā sejas aizsegs, ja vien:
• ir skaidrs, ka to darīt nav praktiski, vai;
• persona medicīniska stāvokļa dēļ nespēj paciest sejas aizsega valkāšanu, vai;
• darbiniekam ir bažas par atrašanos transportlīdzeklī kopā ar citu personu pat ar sejas
aizsegu.
Tiešais priekšnieks ikvienu šādu gadījumu izskatīs individuāli un, abpusēji vienojoties, starp
tiešo priekšnieku un darbinieku tiks rasts risinājums.
Sejas aizsega valkāšana ir papildus pasākums vairākiem papildus infekcijas kontroles
pasākumiem, tostarp:
• maks. 2 cilvēku transportlīdzekļa izmantošana, kur 2m fizisku distancēšanos nevar
pilnībā piemērot;
• vadītāja skatienam jābūt vērstam uz priekšu un jāizvairās no tuvas saskatīšanas (seja
pret seju) ar citu personu;
• maks. viena brauciena ilgums ir 1h;
• maks. kumulatīvo braucienu ilgums ir 2h 30min;
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daļa darba/ģimenes – transportlīdzekļu pasažieru nemainās, kur tas ir praktiski
iespējams
iespēju robežās izmantot vienu un to pašu transportlīdzekli
ceļojuma laikā kopīgā transportlīdzeklī ēšana vai dzeršana NAV atļauta;
vadītājam jāveic transportlīdzekļa saskares punktu tīrīšana starp tā lietošanas reizēm.

Menedžeri ir aicināti nevienu darbinieku nespiest dalīties ar transportlīdzekli, ja darbinieks
pats nav pārliecināts tā rīkoties, tā vietā apspriest darbinieka bažas.

Ceļošana uz/no darba
Saistībā ar vieglo automašīnu koplietošanu un ceļošanu uz un no darba, 22.septembrī Pirmais
ministrs paziņoja, ka indivīdiem vajadzētu ceļot tikai ar savas vai paplašinātās mājsaimniecības
locekļiem.
Skotijas valdība atzīst, ka var būt tādi gadījumi, kad nav citas alternatīvas, kā ceļot kopā ar
cilvēkiem, kas neietilpst mājsaimniecībā. Šādi gadījumi būtu maksimāli jāierobežo.
Šādos gadījumos Jums vajadzētu:
• turēties nelielās cilvēku grupās, vienlaicīgi līdz 6 cilvēkiem;
• ievērot distanci un ievērot piesardzību iekāpjot/izkāpjot no transportlīdzekļa;
• transportlīdzeklī sēdēt pēc iespējas tālāk, izvairoties no tuvas saskatīšanas (seja pret
seju);
• uzturēt labu ventilāciju, turot vaļā automašīnas logus;
• valkāt sejas aizsegu, ja vien Jūs neesat atbrīvots no tā valkāšanas;
• notīrīt rokas pirms un pēc sava brauciena;
• notīrīt durvju rokturus un citas vietas, kurām cilvēki pieskaras, ja rūpes par
transportlīdzekli ir Jūsu pienākums;
• Ja Jūs regulāri koplietojat transportlīdzekli neatkarīgi no tā, vai tā ir vieglā automašīna,
mikroautobuss vai cits privāts transportlīdzeklis, mēģiniet katru reizi to koplietot ar
vieniem un tiem pašiem cilvēkiem.
Lai gan Tayside Contracts pienākums rūpēties nav attiecināms uz ceļošanu uz un no darba,
ir sagaidāms, ka darbinieki ievēros Skotijas valdības norādījumus.
Iepriekš minētā nostāja attiecībā uz pārvietošanos ar privātajiem un darba
transportlīdzekļiem varētu šķist pretrunīga, taču ir svarīgi atzīmēt un saprast, ka iemesls,
kāpēc Tayside Contracts joprojām var atļaut transportlīdzekļu koplietošanu tad, kad nav
saprātīgas alternatīvas, ir tāpēc, ka mēs esam ieviesuši stingrus kontroles pasākumus, lai
mazinātu COVID-19 pārnešanas risku, kas sīkāk izklāstīts mūsu vispārējā riska izvērtējumā.
Ja Jums ir nepieciešama papildus informācija, lūdzu, apmeklējiet:
Skotijas valdības pašreizējie ierobežojumi: https://www.gov.scot/publications/coronaviruscovid-19-what-you-can-and-cannot-do/pages/getting-around/
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Ieteikumi attiecībā uz ceļošanu Skotijas iekšienē:
https://www.transport.gov.scot/coronavirus-covid-19/transport-transition-plan/guidanceon-travelling-within-scotland/#section-64072
Ieteikumi, kā ceļot droši: https://www.transport.gov.scot/coronavirus-covid-19/transporttransition-plan/advice-on-how-to-travel-safely/#section-63888
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.
Iain C Waddell, Ģenerāldirektors, 2020.gada 28.septembrī
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