PRANEŠIMAS VISIEMS DARBUOTOJAMS NUO VYKDANTCIOJO DIREKTORIAUS - COVID-19,
NR 32, 2020 m. SPALIO 16 d.
Tikiuosi, kad šis naujausias instruktažas jus ir jūsų šeimą suras gerai. Šis instruktažas yra
atsakas į pirmosios ministrės 2020 m. Spalio 7–15 d. pareiškimus, susijusius su Škotijos
vyriausybės pasikeitusiomis rekomendacijomis dėl veido apdangalų dėvėjimo darbo vietoje.
Pirmoji ministrė paskelbė šiuos teisės aktų pakeitimus:
• Nuo 2020 m. Spalio 16 d., Penktadienio, valgykloje privaloma dėvėti veido dangą,
nebent sėdite prie stalo.
• Nuo 2020 m. Spalio 19 d., Pirmadienio, visose darbo vietose, pavyzdžiui,
koridoriuose ir tualetuose, bus privaloma dėvėti veido kaukę.
Daugumai mūsų veido danga tapo nauja norma, todėl nenuostabu, kad reikalavimas dėvėti
veido dangą dar labiau išplito į darbo vietą. Priemonės, kurias įdiegėme, kad kuo daugiau
darbuotojų galėtų dirbti namuose, reiškia, kad darbuotojų skaičius mūsų biuruose ir šalia jų
yra nedidelis, o tai savo ruožtu padeda sumažinti viruso plitimo tarp mūsų riziką. Man malonu
pažymėti, kad visi „Tayside Contracts“ darbuotojai ir toliau atlieka savo vaidmenį padėdami
kovoti su COVID-19 plitimu, laikydamiesi griežtų priemonių, kurias mes jau įdiegėme kaip
organizacija.
Tačiau aš puikiai žinau apie didėjantį infekcijos lygį, apie kurį pranešama žiniasklaidoje, ir apie
galimą riziką mūsų darbuotojams, ir tvirtai tikiu, kad laikydamiesi papildomų Škotijos
vyriausybės nurodymų mes tik padidinsime mūsų, kaip organizacijos, indėlį, toliau mažinant
šio viruso plitimą.
Šie atnaujinti nurodymai nepakeičia jokių esamų komunikacijų ir patarimų, kuriuos jau turime
dėl veido dangų. Panašiai, ji nepakeičia jokių esamų kontrolės priemonių, kurių pagrindas yra
fizinio atstumo / rankų plovimo ir higienos / valymo / simptomų stebėjimas. Darbuotojai turi
ir toliau laikytis „Tayside Contracts“ COVID-19 saugaus darbo susitarimų ir bendrų rizikos
vertinimų nustatytų rekomendacijų ir užtikrinti, kad dirbdami netaptų savimi patenkinti ir už
darbo ribų. Šie dokumentai bus atnaujinti, kad atspindėtų naujas gaires.
Darbuotojai, kurie jau privalo dėvėti veido dangą tam tikrose sąlygose, turėtų ir toliau laikytis
galiojančių rekomendacijų ir jas išplėsti įtraukdami atnaujintas instrukcijas, kaip aprašyta
toliau:
„Tayside Contracts“ virtuvės, valgyklos, socialinės rūpybos skyriai ir zonos, naudojamos
ruošti užkandžius
Nuo 2020 m. Spalio 16 d., Penktadienio, visi „Tayside Contracts“ darbuotojai ir „Tayside
Contracts“ patalpų lankytojai, naudodamiesi bet kuria iš aukščiau paminėtų patalpų, privalo
dėvėti veido dangą, nebent jie sėdi prie stalo. Tai apima ir įvažiuojant į teritoriją ar iš jos.
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Šios taisyklės taip pat taikomos darbuotojams, dirbantiems ne „Tayside Contracts“ patalpose,
pvz. Mokyklos, biurai ir kt.

„Tayside Contracts“ komunalinės patalpos
Nuo 2020 m. Spalio 19 d., Pirmadienio, visi „Tayside Contracts“ darbuotojai ir „Tayside
Contracts“ patalpų lankytojai, naudodamiesi bendro naudojimo patalpomis, privalo dėvėti
veido dangą. Tai apima įeinant ar išeinant iš pastatų, priėmimo zonų, judant aplink pastatus,
koridoriais ar takais, naudojant kopijavimo aparatus ir spausdintuvus bendro naudojimo
patalpose, persirengimo patalpose, rūbinėse ir tualetuose.
Biure dirbantiems darbuotojams tai reiškia, kad visada reikia nešioti veido dangą, išskyrus
sėdint prie jūsų stalo. Nors teisės aktuose nenurodyta, kad sėdėdami prie savo darbo stalo
turėtumėte dėvėti veido dangą, raginama tai daryti, ypač palaikant tiesioginius ryšius su
lankytojais ar kolegomis už jūsų biuro aplinkos ribų.
Veido dangų aprūpinimas ir naudojimas
Škotijos vyriausybės išleistose gairėse teigiama, kad atsakomybė už šių naujų priemonių
laikymąsi tenka darbuotojui ir yra pagrįsta tikėtis, kad dauguma žmonių dabar turės prieigą
prie daugkartinio naudojimo veido dangos dėl to, kad jie vis plačiau naudojami visuomenėje,
todėl galės pasirūpinti savo veido danga.
Tačiau „Tayside Contracts“ aprūpins veido dangas darbuotojams, kuriems jie dar nebuvo
išduoti. Šiuo metu renkame ir platiname daugkartinio naudojimo veido dangų atsargas.
Kiekvienam darbuotojui bus suteiktas krepšys su 3 daugkartinio naudojimo veido dangomis ir
jis bus atsakingas už jų plovimą ir saugų laikymą.
Suprantama, kad užtruks laiko, kol juos išdalinsime visiems, o darbuotojai tuo tarpu turėtų į
darbą atsinešti savo asmenines veido dangas. Tuo tarpu, kol bus suteikta daugkartinio
naudojimo veido danga, kiekvienoje vietoje taip pat bus priejimas prie keleto vienkartinių
veido dangų, užtikrinančių, kad niekas netyčia negalėtų pažeisti taisyklių. Tikimasi, kad
daugkartinio naudojimo veido dangos bus prieinamos kitos savaitės pradžioje.
Artimiausiomis dienomis „Tayside Contracts“ patalpose ir aplink jas bus įrengti papildomi
ženklai, primindami darbuotojams ir lankytojams apie reikalavimą dėvėti veido dangą.
Reikėtų laikytis šių priemonių, susijusių su veido dangų naudojimu:
Kaip reikia dėvėti veido dangą?
✓ Nuplaukite naują veido dangą prieš ją 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
✓ Atsikratykite naudotų vienkartinių veido dangų atsakingai arba po kiekvieno naudojimo
išplaukite, jei naudojate daugkartinę veido dangą
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✓ 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, yra skylės ar plyšimai audinyje
Naudojamos veido dangos turėtų:
✓ Uždenkti nosį ir burną ir tvirtai, bet patogiai prigsiglaustų prie veido šono
✓ Būtu pritvirtintos prie galvos raiščiais, dirželiais ar ausų kilpomis arba apvyniotas aplink
apatinį veidą
✓ Turetų kelis sluoksnius, bet leistų kvėpuoti be apribojimų
✓ Galima būtų reguliariai valomas, nepažeidžiant ir nepakeitus formos
Veido dangos NETURėTų:
X Būti futbolo šalikai
X Būti įžeidžiantys, susiję su visuomene arba pažeisti profesinį organizacijos įvaizdį
X Kištis į esamas kontrolės priemones arba jas pažeisti
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 dangos
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.
Naudodamasis proga norėčiau dar kartą padėkoti kiekvienam iš jūsų už nuolatinę paramą
ir atsidavimą šiais sunkiais laikais.
Škotijos vyriausybės dabartines veido dangos naudojimo gaires galite rasti apsilankę žemiau
esančioje nuorodoje. Atkreipkite dėmesį, kad šios gairės dar nebuvo atnaujintos, kad
atspindėtų naujausius pakeitimus.:
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-phase-3-staying-safe-andprotecting-others/pages/face-coverings/
Jei turite klausimų dėl bet kurios šioje instrukcijoje aptariamos temos ar ieškote palaikymo,
nedvejodami kreipkitės į savo tiesioginį vadovą. Toliau reguliariai ieškokite „Tayside
Contracts“ tinklalapyje www.tayside-contracts.co.uk ir patikrinkite, ar nėra naujinių.
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Jei to dar 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 nepersiųsime jūsų el. Pašto adreso kreiptis į
bet kurią trečiąją šalį arba naudoti jį jokiu kitu tikslu, išskyrus bendravimą su jumis.
Iain C Waddell, Generalinis Direktorius, 2020 m. Spalio 16 d.
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