ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.32, 2020.GADA
16.OKTOBRIS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šī instruktāža
tapusi reaģējot uz Pirmā ministra paziņojumiem 2020.gada 7. un 15.oktobrī saistībā ar
izmaiņām Skotijas valdības norādījumos par sejas aizsegu valkāšanu darba vietā.
Pirmais ministrs paziņoja par šādām izmaiņām likumdošanā:
•
•

No 2020.gada 16.oktobra piektdienas ēdnīcas telpās ir obligāti jāvalkā sejas aizsegs,
ja vien Jūs nesēžat pie galda.
Sākot ar 2020.gada 19.oktobra pirmdienu, visās darba vietas koplietošanas telpās,
piemēram, koridoros un tualetēs, būs obligāti jāvalkā sejas maska.

Lielākajai daļai no mums sejas aizsegi ir kļuvuši par jaunu normu, tāpēc nav pārsteigums, ka
prasība valkāt sejas aizsegu ir paplašinājusies arī darba vietā. Pasākumi, ko esam veikuši, lai
pēc iespējas vairāk darbinieku varētu strādāt mājās, nozīmē to, ka strādājošo darbinieku skaits
mūsu birojos un to tuvumā, kā arī bāzēs ir minimāls un tas, savukārt, samazina vīrusa
izplatīšanās risku mūsu starpā. Es priecājos atzīmēt, ka visi Tayside Contracts darbinieki
turpina pildīt savu lomu, cīņā pret COVID-19 izplatīšanos, ievērojot stingros norādījumus,
kurus mēs kā organizācija jau esam ieviesuši.
Tomēr es ļoti labi apzinos pieaugošo infekcijas līmeni, par kuru tiek ziņots plašsaziņas
līdzekļos, kā arī par iespējamiem riskiem mūsu darbiniekiem un esmu pārliecināts, ka,
ievērojot Skotijas valdības izdotos papildu norādījumus, mūsu kā organizācijas ieguldījums
tikai palielināsies, vēl vairāk samazinot šī vīrusa izplatību.
Šīs atjauninātās vadlīnijas neaizstāj nevienu no esošajiem paziņojumiem un norādījumiem,
kas mums jau ieviesti par sejas aizsegiem. Tāpat tās neaizstāj nevienu no ieviestajiem
kontroles pasākumiem saistībā ar fizisku distancēšanos/roku mazgāšanu un
higiēnu/uzkopšanu (tīrīšanu)/simptomu uzraudzību. Darbiniekiem jāturpina ievērot Tayside
Contracts COVID-19 Droša darba noteikumi un Vispārējā riska izvērtējumi, kā arī jārūpējas par
to, lai mēs nekļūtu bezrūpīgi atrodoties darbā un ārpus darba. Šie dokumenti tiks attiecīgi
atjaunināti, lai atspoguļotu jaunos norādījumus.
Darbiniekiem, kuriem jau ir pienākums valkāt sejas aizsegus īpašos apstākļos, jāturpina
ievērot pašreizējās vadlīnijas un jāpaplašina tās, iekļaujot atjauninātās vadlīnijas, kas sīkāk
aprakstītas zemāk:
Tayside Contracts ’virtuvju, ēdnīcu, labklājības nodaļu un zonu, kuras izmanto atspirdzinošo
dzērienu pagatavošanai
Sākot ar 2020.gada 16.oktobra piektdienu, visiem Tayside Contracts darbiniekiem un Tayside
Contracts telpu apmeklētājiem, apmeklējot jebkuru no augstāk minētajām vietām, ir jāvalkā
sejas aizsegs, ja vien viņi(-as) nav apsēdušies(-ās) pie galda. Tas attiecas arī uz
ienākšanu/iziešanu no zonas.
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Šie noteikumi attiecas arī uz darbiniekiem, kuri strādā ārpus Tayside Contracts telpām, piem.,
skolās un birojos, u.tml.

Tayside Contracts koplietošanas telpās
Sākot ar 2020.gada 19.oktobra pirmdienu, visiem Tayside Contracts darbiniekiem un Tayside
Contracts telpu apmeklētājiem, lietojot koplietošanas telpas, ir jāvalkā sejas aizsegs., t.sk.
ieejot ēkās vai izejot no tām, uzņemšanas zonās, pārvietojoties pa ēku koridoriem vai gājēju
celiņiem, izmantojot kopētājus un printerus koplietošanas telpās, pārģērbšanās vietās,
ģērbtuvēs un tualetēs.
Biroja darbiniekiem tas nozīmē, ka vienmēr ir jāvalkā sejas aizsegi, izņemot gadījumā, kad
darbinieks atrodas pie sava galda. Lai gan tiesību aktos nav noteikts, ka, apsēžoties pie sava
galda, Jums vajadzētu valkāt sejas aizsegu, Jums ieteicams to darīt, jo īpaši tieši sadarbojoties
ar apmeklētājiem vai kolēģiem, kuri nav no Jūsu biroja vides.
Sejas aizsegu nodrošināšana un lietošana
Skotijas valdības izdotajās vadlīnijās noteikts, ka atbildība par šo jauno noteikumu ievērošanu
gulstas uz darbinieku, un, ka ir pamatoti sagaidīt, ka lielākajai daļai cilvēku tagad būs pieejami
atkārtoti lietojamie sejas aizsegi, jo tos arvien vairāk izmanto sabiedrībā, tāpēc darbinieki
savai lietošanai varēs nodrošināt savu personīgo sejas aizsegu.
Tomēr Tayside Contracts nodrošinās sejas aizsegus darbiniekiem, kuriem tie vēl nav izsniegti.
Pašlaik mēs esam atkārtoti lietojamo sejas aizsegu krājumu apkopošanas un izdalīšanas
procesā. Katram darbiniekam tiks izsniegts iepakojums ar 3 gab. atkārtoti lietojamiem sejas
aizsegiem, un darbinieks būs atbildīgs par to mazgāšanu un drošu glabāšanu.
Saprotams, ka to izplatīšana visiem prasīs laiku un tikmēr darbiniekiem jāņem līdzi uz darbu
savi personīgie sejas aizsegi. Pagaidām, līdz tiek nodrošināti atkārtoti lietojamie sejas aizsegi,
katrā vietā būs pieejami arī vienreizlietojamie sejas aizsegi, lai nodrošinātu to, ka neviens
nejauši nepārkāpj noteikumus. Paredzams, ka atkārtoti lietojamie sejas aizsegi būs pieejami
nākamās nedēļas sākumā.
Tuvāko dienu laikā Tayside Contracts telpās un to tuvumā tiks uzstādītas papildu norādes, kas
darbiniekiem un apmeklētājiem atgādinās par nepieciešamību valkāt sejas aizsegu.
Saistībā ar sejas aizsegu lietošanu jāveic šādi pasākumi:
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;
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✓ 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.
Izņēmumi
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, piemēram, ārsta vēstules
veidā. Ja Jums ir kāds stāvoklis, kas nozīmē, ka Jūs nevarat valkāt sejas aizsegu, lūdzu,
informējiet par to savu tiešo priekšnieku.
Es vēlos izmantot šo iespēju, lai vēlreiz pateiktos katram no Jums par Jūsu pastāvīgo
atbalstu un centību šajā grūtajā laikā.
Skotijas valdības pašreizējās vadlīnijas par sejas aizsegu lietošanu ir atrodamas, apmeklējot
zemāk norādīto interneta vietni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs vadlīnijas vēl nav atjauninātas, lai
atspoguļotu nesenās izmaiņas:
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-phase-3-staying-safe-andprotecting-others/pages/face-coverings/

3

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 16.oktobrī

4

