KOMUNIKAT DO WSZYTKICH PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCY OSTATNIEGO PRZEKAZU MEDIALNEGO
– COVID-19, NR 33, 19 PAŹDZIERNIKA 2020
Zwracam się na piśmie do wszystkich pracowników Tayside Contracts, aby rozwiać obawy jakie mogą
onI mieć po zamieszczonych w ‘Evening Telegraph’ informacjach, jakie sugerowały, że pracownicy
Tayside Contracts są narażeni na utratę miejsc pracy ze względu na wpływ pandemii Covid-19.
Chciałbym Państwa uspokoić, że tak nie jest. Stanowiska pracy w Tayside Contracts są tak samo
bezpieczne, jak te w każdym innym sektorze publicznym.
Jestem bardzo rozczarowany i w rzeczy samej rozgniewany, że to w jaki sposób relacjonowano tę
sytuację wywołało niepotrzebny niepokój i zdenerwowanie u naszych pracowników, zwłaszcza
w czasie, gdy wszyscy wykonują tak wspaniałą pracę, aby umożliwić świadczenie podstawowych usług
publicznych w okresie w jakim są one najbardziej potrzebne.
Cytaty z artykułu zaczerpnięto z raportu na temat rocznych sprawozdań finansowych za rok 2019/20,
skierowanego w sierpniu do naszego Komitetu Wspólnego (Joint Committee) i opublikowano go bez
kontekstu i w sposób bardzo mylący. Sprawozdanie dla Komitetu Wspólnego odnosiło się do
pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku budżetowego, kiedy to kraj był całkowicie objęty
kwarantanną, a Tayside Contracts był w stanie świadczyć jedynie ograniczone usługi.
W sprawozdaniu po prostu stwierdzono, że w istocie żadna organizacja nie będzie mogła przetrwać
w nieskończoność w tych okolicznościach. Jak Państwu wiadomo, teraz dochodzimy do siebie po
kwarantannie i ponownie dostarczamy pełen zakres usług.
Jeśli kiedykolwiek będą istniały powody ku temu, aby pracownicy mieli się martwić o swoje
stanowiska pracy lub bezpieczeństwo dochodów, tak jak było to dotychczas, dowiedzą się o tym
Państwo w pierwszej kolejności od Dyrektora Zarządzającego, a nie z mediów.
Przed Tayside Contracts, tak jak każdym pracodawcą, stoją wyzwania w tych trudnych czasach, gdyż
staramy się przetrwać wpływ Covid-19 oraz wyjść z kryzysu gospodarczego, jaki jest z nim związany.
Nie ma jednak powodu do tego, aby być przygnębionym co do zdolności Tayside Contracts do
zmierzenia się z tymi wyzwaniami z powodzeniem, tak jak robiliśmy to przez lata w obliczu każdego
poważnego wyzwania, z jakim musieliśmy się zmierzyć.
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