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Mam nadzieję, że ten najnowszy komunikat
zastanie Państwa i Wasze rodziny w dobrym
stanie zdrowia.
Jest to już mój trzeci tydzień na stanowisku
Dyrektora Zarządzającego Tayside Contracts
i naprawdę cieszy mnie to, iż poszerzam
wiedzę na temat naszej organizacji, naszych
ludzi oraz cennych usług, jakie świadczymy na
rzecz społeczności Tayside. Zostałem miło
przyjęty przez każdą z osób, którą spotkałem
do tej pory, więc dziękuję za tak pozytywne
wprowadzenie mnie do Tayside Contracts.

Krok ten podjęto w oparciu między innymi
o liczbę przypadków COVID-19 z wynikiem
pozytywnym (przypadających) na 100 000 osób
w ciągu poprzednich siedmiu dni, co oznacza,
że liczba przypadków (zakażeń) w obszarach
Perth i Kinross i Angus Council wzrasta.

Już przez pierwsze kilka dni na stanowisku
zauważyłem
ogromne
zaangażowanie
i poświęcenie pracowników Tayside Contracts
w pracę w tych bardzo trudnych czasach
i jestem bardzo wdzięczny za to, iż nadal
świadczycie Państwo tak ważne usługi, jakie
chronią społeczeństwo i wspierają nasze
społeczności w tak trudnych okolicznościach.

To nie jest wiadomość, jaką ktokolwiek z nas
chciał usłyszeć i służy ona jako kolejne
przypomnienie o potrzebie zachowywania
przez nas wszystkich czujności i opierania się
pokusie powrócenia do naszego postępowania
i zachowań przed (wybuchem) COVID.
W pełni rozumiem to, jak zmęczeni czujemy się
wszyscy różnymi ograniczeniami i zasadami,
jakie musimy stosować w naszym życiu i pracy
od ostatnich 8 miesięcy, ale nie sposób jest
przecenić znaczenia tego jak ważne jest
stosowanie się do tych (zasad i ograniczeń), dla
zdrowia i bezpieczeństwa własnego oraz
innych osób, w tym członków naszych rodzin,
naszych zespołów pracowniczych, osób
wymagających szczególnej opieki oraz naszych
społeczności.

Jak wszyscy już Państwo wiecie, Rząd Szkocji
podjął decyzję o przeniesieniu obszarów Rady
Perth i Kinross oraz Angus do Poziomu 3
w ramach Struktury Pozimów Zabezpieczeń ze
skutkiem od 13 listopada 2020 roku,
dołączając tym samym do Rady Miasta
Dundee, jaka już była wyznaczonym obszarem
Poziomu 3.

Należy zatem pamiętać, że:
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Naszym głównym priorytetem jest i zawsze
było zapewnienie naszym pracownikom
bezpieczeństwa i zdrowia, a w tym celu jest
wymagane od wszystkich przestrzeganie
powyższych zasad, naszych Ustaleń w zakresie
Bezpiecznej Pracy, Ocen Ryzyka oraz
wynikających z nich środków kontroli. Prosimy
też naszych pracowników biurowych, którzy są
w stanie pracować z domu, aby nadal to robili
o ile jest to tylko możliwe, zgodnie
z zaleceniami Rządu Szkockiego oraz
o wspieranie wysiłków podejmowanych w celu
powstrzymania COVID-19.

Niektórzy z nas doświadczyli i zmagają się ze
złym
stanem
zdrowia,
problemami
finansowymi, żałobą i innymi tego typu
wyzwaniami
wywołanymi
przez
lub
pogorszonymi pandemią COVID-19. W związku
z tym, chciałbym przypomnieć, że wsparcie
i pomoc są dostępne dla pracowników i można
je uzyskać od swego kierownika liniowego,
naszego Zespołu Personalnego lub w formie
materiałów
dotyczących
dobrostanu
opublikowanych
na
naszej
stronie
internetowej
tutaj.
Alternatywnie,
pracownicy mogą umówić się na rozmowę
z
doradcą
ds.
medycyny
pracy
o swoich problemach dzwoniąc pod specjalny
numer (07957 666296), jaki został
udostępniony przez naszych Dostawców Usług
Meydycyny Pracy, PAM. Namawiam Państwa do
skorzystania z tego wsparcia, jeśli uważacie, że
jest to Wam potrzebne – ponieważ są osoby,
które mogą i chcą Wam pomóc.

Wszystkie nasze informacje dotyczące
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas
COVID-19 są poddawane przeglądowi
i aktualizowane w razie potrzeby w celu
odzwierciedlenia zmian wprowadzonych
w Wytycznych Rządu Szkockiego i Ochrony
Zdrowia w Szkocji. Informacje te są dostępne
na naszej stronie internetowej
tutaj.
Chciałbym zachęcić każdego pracownika, aby
nadal zapoznawał się z tymi wytycznymi
oraz postępował zgodnie z nimi. W razie
jakichkolwiek
pytań
lub
wątpliwości
dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, należy
je omówić ze swoim kierownikiem liniowym
lub w razie potrzeby skontaktować się
z pracownikiem naszego Zespołu ds.
Bezpieczeństwa i Szkoleń w celu uzyskania
porady, dzwoniąc pod numer 01382 834111
lub wysyłając wiadomość e-mail na adres
training@tayside-contracts.co.uk

Podsumowując,
raz
jeszcze
pragnę
podziękować
wszystkim
Państwu
za
nieustanne świadczenie naszych ważnych
usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa sobie
i swoim współpracownikom. Mam nadzieję, że
podobnie jak mnie, otuchy dodała Państwu
w zeszłym tygodniu wiadomość od Rządu
Brytyjskiego, że stworzono skuteczną
szczepionkę przeciwko COVID-19 i będzie ona
gotowa do dystrybucji w niedalekiej
przyszłości. Z zadowoleniem przyjmuję tę
wiadomość i chociaż jeszcze przed nami długa
droga zanim wszyscy będziemy mogli powrócić
do pozorów normalności, jest to z pewnością
małe światło na końcu długiego tunelu.

Zdaję sobie sprawę, że oprócz bezpośredniego
ryzyka, jakie stwarza COVID-19, istnieją inne
szkody, jakie spowodowała ta pandemia oraz
że ostatnie 8 miesięcy nie były łatwe oraz że
nawet bardziej odporni spośród nas
prawdopodobnie w pewnym momencie czuli
się przytłoczeni sytuacją, w jakiej wszyscy się
znajdujemy.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących
niniejszej noty informacyjnej lub w celu
uzyskania wsparcia, należy niezwłocznie
skontaktować się ze swoim kierownikiem
liniowym. Prosimy o regularne odwiedzanie
strony internetowej Tayside Contracts
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www.tayside-contracts.co.uk, aby sprawdzać
uaktualnione informacje.

żadnym osobom trzecim ani nie wykorzystamy
go w żadnym innym celu od tego służącego do
komunikowania się z Państwem.

Jeśli jeszcze tego Państwo nie zrobili,
a chcieliby podać nam swój adres e-mail, aby
korzystać z elektronicznego dostępu do
komunikacji takiej jak ta, prosimy o przesłanie
swego
adresu
e-mailowego
do
Communications@tayside-contracts.co.uk
Państwa adresu e-mail nie przekażemy

Keith McNamara,
Dyrektor Zarządzający,
16 listopad 2020
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