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Tikiuosi, kad šis naujausias instruktažas jus ir
jūsų šeimą suras gerai.
Jau trečią savaitę kaip esu „Tayside Contracts“
generalinis direktorius ir man labai patiko
kaupti žinias apie mūsų organizaciją, žmones ir
vertingas paslaugas, kurias teikiame „Tayside“
bendruomenėms. Visi, kuriuos sutikau, buvo
labai svetingi, todėl dėkoju, kad mano įžanga į
„Tayside Contracts“ buvo tokia teigiama.

Šis žingsnis, bei kitų dalykų, buvo pagrįstas
teigiamų COVID-19 atvejų per 100 000 žmonių
per praėjusias septynias dienas, o tai reiškia,
kad atvejų skaičius Perth ir Kinross bei Angus
tarybose auga.

Vienas dalykas, kuris pasirodė nuo mano
pirmųjų dienų, yra didžiulis „Tayside
Contracts“ darbuotojų įsipareigojimas ir
atsidavimas šiais labai sudėtingais laikais, ir aš
esu labai dėkingas jums už tai, kad toliau
teikėte tokias gyvybiškai svarbias paslaugas,
kurios apsaugo visuomenę ir palaiko mūsų
bendruomenes,
tokiomis
sunkiomis
aplinkybėmis.

Tai nėra naujiena, kurią bet kuris iš mūsų būtų
norėjęs išgirsti, ir tai dar kartą primena, kad
mums visiems reikia budėti ir atsispirti
pagundai grįžti prie savo elgesio prieš COVID.
Puikiai suprantu, kaip mes visi jaučiame
nuovargį dėl įvairių apribojimų ir taisyklių,
kuriomis mes gyvenome ir dirbome
pastaruosius 8 mėnesius, tačiau negaliu
pakankamai pabrėžti, kaip svarbu jų laikytis
tiek jūsų sveikatai, tiek saugumui. Dėl kitų
asmenų, įskaitant mūsų šeimos narius, darbo
grupes,
pažeidžiamus
žmones
ir
bendruomenes.

Kaip jūs visi jau žinote, Škotijos vyriausybė
priėmė sprendimą perkelti Perth ir Kinross bei
Angus tarybos teritorijas į 3 lygio apsaugos
sistemą nuo 2020 m. Lapkričio 13 d.,
Prisijungdama prie Dundee miesto tarybos,
kuri jau buvo paskirta 3 lygiui.

Taigi nepamirškite:
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Pagrindinis mūsų prioritetas yra ir visada buvo
išlaikyti savo darbuotojus saugius ir sveikus.
Kad tai padarytume, reikia, kad visi laikytųsi
pirmiau minėtų dalykų, mūsų saugios darbo
tvarkos, rizikos vertinimų ir iš jų kylančių
kontrolės priemonių. Mes taip pat ir toliau
prašome savo biuro darbuotojų, galinčių dirbti
namuose, tai padaryti visada ir visur, kur
įmanoma, laikantis Škotijos vyriausybės
patarimų ir remti pastangas slopinti COVID-19.

gerovės išteklius, paskelbtus mūsų svetainėje
čia. Arba darbuotojai gali susitarti pasikalbėti
su profesinės sveikatos patarėju apie jų
susirūpinimą specialiu numeriu (07957
666296), kurį suteikė mūsų profesinės
sveikatos paslaugų teikėjai PAM. Raginu jus
pasinaudoti šia parama, jei manote, kad jums
to reikia - yra asmenų, kurie gali ir nori padėti.
Pabaigai dar kartą noriu padėkoti jums visiems
už tai, kad išlaikėte mūsų gyvybiškai svarbias
paslaugas ir saugote save bei savo draugus.
Tikiuosi, kad šią savaitę, kaip ir mane, jus
džiugino JK vyriausybės žinia, kad sukurta
veiksminga vakcina nuo COVID-19 ir bus
paruošta platinti ne per tolimoje ateityje. Aš tai
palankiai vertinu ir, nors dar reikia nueiti ilgą
kelią, kol visi galėsime grįžti prie kažkokio
normalumo, tai tikrai yra maža švieselė to ilgo
tunelio gale.

Visa COVID-19 informacija apie sveikatą ir
saugą yra peržiūrima ir prireikus atnaujinama,
kad atspindėtų Škotijos vyriausybės ir Škotijos
sveikatos
apsaugos
rekomendacijų
pakeitimus, ir ją galima rasti mūsų svetainėje
čia. Raginčiau kiekvieną darbuotoją toliau tuo
remtis ir laikytis to, kas sakoma. Jei turite
klausimų ar rūpesčių, susijusių su sveikata ir
sauga, aptarkite juos su savo tiesioginiu
vadovu arba, jei reikia, galite susisiekti su mūsų
saugos ir mokymo komandos nariu, kad
gautumėte patarimų paskambinę telefonu
01382
834111
arba
el.
Paštu
training@tayside-contracts.co.uk

Jei turite klausimų apie šį instruktažą arba
ieškote pagalbos, nedvejodami susisiekite su
savo tiesioginiu vadovu. Toliau žiūrėkite
„Tayside Contracts“ svetainę www.taysidecontracts.co.uk reguliariai ar nėra naujinių.

Pripažįstu, kad su tiesioginiu COVID-19 keliama
rizika, yra ir kitos žalos, kurias sukėlė ši
pandemija, ir kad pastarieji 8 mėnesiai buvo
toli gražu nelengvi ir kad net atsparesni tarp
mūsų tikriausiai kažkuriuo metu jautėsi
priblokšta situacijos, kurioje atsiduriame visi.

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.

Kai kurie iš mūsų bus patyrę blogos sveikatos,
finansinių rūpesčių, netekties ir kitų panašių
iššūkių, kuriuos sukėlė arba sustiprino COVID19 pandemija. Šiuo klausimu norėčiau priminti,
kad parama ir pagalba yra prieinama
darbuotojams ir prieinama per jūsų tiesioginį
vadovą, mūsų personalo komandą arba per
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