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Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu,
Jums un Jūsu ģimenei klājas labi.
Šobrīd Tayside Contracts izpilddirektora amatā
esmu jau trešo nedēļu, un esmu ar patiesu
prieku uzkrājis zināšanas par mūsu
organizāciju, mūsu cilvēkiem un nozīmīgajiem
pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam
Tayside kopienām. Visi tie cilvēki, kurus esmu
saticis, ir bijuši ļoti laipni, tāpēc paldies par to,
ka padarījāt manu ienākšanu Tayside Contracts
tik pozitīvu.

Šis solis, cita starpā, tika balstīts uz pozitīvo
COVID-19 gadījumu skaitu uz 100 000
cilvēkiem iepriekšējo septiņu dienu laikā, kas
nozīmē, ka gadījumu skaits Perth, Kinross un
Angus domju apgabalos pieaug.

No manām pirmajām dienām organizācijā,
viena lieta ir iezīmējusies ļoti spilgti – Tayside
Contracts darbinieku milzīgā apņemšanās un
centība šajos izaicinājumu pilnajos laikos, un es
esmu Jums ļoti pateicīgs par to, ka Jūs
turpinājāt
sniegt
tik
vitāli
svarīgus
pakalpojumus, kas aizsargā sabiedrību un
atbalsta mūsu kopienas šajos grūtajos
apstākļos.

Šīs nav ziņas, ko kāds no mums būtu vēlējies
dzirdēt, un tās kalpo kā vēl viens atgādinājums
mums visiem par nepieciešamību būt
modrīgiem un atturēties no vēlmes atgriezties
pie iepriekšējās, pirms – COVID, uzvedības.
Es pilnībā saprotu to, ka mēs visi jūtamies
noguruši no dažādiem ierobežojumiem un
noteikumiem ar kuriem mēs sadzīvojam un
strādājam pēdējos 8 mēnešus, taču es nevaru
vēlreiz neuzsvērt, cik svarīgi ir ievērot tos Jūsu
pašu veselības un drošības labad, ieskaitot
mūsu ģimenes locekļus, mūsu darba grupas,
mazāk aizsargātos cilvēkus un mūsu kopienas.

Kā Jūs visi jau zināt, Skotijas valdība pieņēma
lēmumu par Perth, Kinross un Angus domēm
piekritīgo teritoriju pārcelšanu Aizsardzības
līmeņa ietvara 3. līmenī, kas stājas spēkā no
2020.gada
13.novembra,
pievienojoties
Dandee pilsētas domei, kura jau bija noteikta
kā 3 līmeņa apgabals.

Tāpēc, lūdzu, atcerieties:
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Mūsu galvenā prioritāte ir un vienmēr ir bijusi
mūsu darbinieku drošība un veselība, un, lai to
izdarītu, mums visiem ir jāievēro iepriekš
minētie nosacījumi – mūsu Droša darba kārtība
un Vispārējo risku izvērtējumi, un no tiem
izrietošie kontroles pasākumi. Mēs turpinām
lūgt arī mūsu birojos bāzētos darbiniekus, kuri
spēj strādāt no mājām, darīt to kad vien tas
iespējams un kur vien tas iespējams, saskaņā
ar Skotijas valdības ieteikumiem un atbalstot
centienus ierobežot COVID-19.

mūsu Personāla komandu vai caur labklājības
resursiem, kas publicēti mūsu interneta vietnē
šeit. Protams, darbinieki var arī organizēt
saziņu ar arodveselības konsultantu par
darbinieku bažām, izmantojot īpašu numuru
(07957 666296), kas padarīts pieejams
pateicoties
mūsu
Arodveselības
nodrošinātājam – PAM. Es aicinu Jūs izmantot
šo atbalstu, ja Jums šķiet, ka Jums tas ir
nepieciešams – tur ir personas, kas var un vēlas
Jums palīdzēt.

Visa mūsu COVID-19 informācija par veselību
un drošību tiek pārskatīta un pēc vajadzības
atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas Skotijas
valdības un Skotijas Veselības aizsardzības
pamatnostādnēs, un ir pieejama mūsu
interneta vietnē šeit. Es aicinātu katru
darbinieku turpināt atsaukties uz to un sekot
tur teiktajam. Ja Jums ir kādi jautājumi vai
neskaidrības, kas saistītas ar veselību un
drošību, lūdzu, apspriediet tās ar savu tiešo
priekšnieku vai, ja nepieciešams, varat
sazināties ar mūsu Drošības un apmācības
komandas locekli, lai saņemtu padomu zvanot
pa tālruni 01382 834111, vai rakstot e-pastu uz
training@tayside-contracts.co.uk.

Noslēgumā es vēlreiz vēlos Jums visiem izteikt
pateicību par mūsu vitāli svarīgo pakalpojumu
nodrošināšanu, kā arī par rūpēm par savas un
savu darba biedru drošību. Es ceru, ka tāpat kā
es, arī Jūs pagājušajā nedēļā iepriecināja ziņas
no Apvienotās Karalistes valdības par to, ka ir
izstrādāta efektīva vakcīna pret COVID-19, un,
ka tā būs gatava izplatīšanai ne pārāk tālā
nākotnē. Es to novērtēju ļoti atzinīgi, un, lai gan
mums visiem vēl ir tāls ceļš ejams, līdz mēs
atgriezīsimies pie ierastās ikdienas, tā visnotaļ
ir neliela gaismiņa gara tuneļa galā.
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.

Es saprotu, ka papildus tūlītējam riskam, ko
rada COVID-19, pastāv arī citi riski, ko šī
pandēmija ir radījusi, un, ka pēdējie 8 mēneši
nebūt nav bijuši viegli un, ka pat izturīgākie no
mums, iespējams, kādā brīdī jutās situācijas,
kurā mēs visi atrodamies, pārņemti.

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.

Daži no mums būs pieredzējuši un cīnījušies ar
veselības
problēmām,
finansiālām
problēmām, smagiem zaudējumiem un citām
tamlīdzīgām problēmām, kuras izraisījusi vai
pasliktinājusi COVID-19 pandēmija. Šajā sakarā
es vēlos Jums atgādināt, ka darbiniekiem ir
pieejams atbalsts un palīdzība, un, ka tam var
piekļūt izmantojot Jūsu tiešo priekšnieku,

Keith McNamara,
Ģenerāldirektors,
2020.gada 16.novembrī
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