ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.35, 2020.GADA
25.NOVEMBRIS
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi. Šīs instruktāžas
mērķis ir sniegt papildu informāciju par pašreizējiem aizsardzības līmeņiem, ceļošanas
noteikumiem un ierobežojumiem, ko noteikusi Skotijas valdība.
Aizsardzības līmeņi
Pirmais ministrs vakar paziņoja, ka triju vietējo pašvaldību teritorijas, kurās mēs darbojamies,
paliek Aizsardzības līmeņa ietvara 3 līmenī. Šī ir pozitīva ziņa, jo tas nozīmē, ka neviena no trim
pašvaldību teritorijām nav sasniegusi tādus kritērijus, lai tajās par vienu līmeni paaugstinātu
aizsardzības līmeni, un ir rādītājs, kas norāda, ka pozīcija attiecībā uz vīrusa vispārējo izplatību
Tayside apgabalā pārsvarā ir stabila. Tomēr Perth un Kinross apgabals tiek īpaši rūpīgi
uzraudzīts nesenā gadījumu skaita pieauguma dēļ.
Ja vēlaties piekļūt sīkākai informācijai par jaunākajiem pieejamajiem datiem saistībā ar COVID19 gadījumiem Jūsu vietējā pašvaldībā vai tās apkārtnē, tad tie ir pieejami Skotijas Publiskās
veselības informācijas panelī šeit.
Iepriekš minētais lēmums kopā ar citiem jaunumiem šonedēļ – par vēl vienu efektīvu vakcīnu,
sniedz pozitīvāku ainu un dod mums turpmākas cerības, ka mēs kā tauta gūstam labus
panākumus cīņā ar COVID-19. Protams, tas vēl nenozīmē, ka mēs varam atteikties no
aizsardzības pasākumiem pret vīrusu, un mums ir jāturpina ievērot visi pasākumi, pie kuriem
mēs esam jau tik ļoti pieraduši saistībā ar sejas aizsegiem, roku higiēnu un fizisku
distancēšanos. Es zinu, ka Jūs visi smagi strādājat, lai aizsargātu sevi un savus kolēģus,
ievērojot visus noteikumus un es Jums katram par to esmu pateicīgs.
Papildus Aizsardzības līmeņa ietvaram un, lai ierobežotu COVID-19 izplatīšanos, Skotijas
valdība piektdien, 2020. gada 20. novembrī, ieviesa tiesisko regulējumu, lai ar likumu
noregulētu ceļošanas ierobežojumus. Šos ierobežojumus Skotijas valdība uzskata par
nepieciešamiem, lai nodrošinātu to, ka vīrusa transmisija (pārnešana) starp apgabaliem ar
lielāku izplatību un citām vietējo pašvaldību teritorijām ir pēc iespējas ierobežotāka. Sīkāka
informācija ir sniegta zemāk.
Ceļošana pa Skotiju
Tagad ar likumu ir noteikts, ka, ja Jūs dzīvojat 3 vai 4 līmeņa vietējās pašvaldības teritorijā,
Jums jāpaliek šajā apgabalā, ja vien Jums nav “pamatots attaisnojums” ceļošanai, piemēram
– darba, izglītības vai labklājības apsvērumu dēļ. Noteikumos ir uzskaitīti dažādi gadījumi,
kuros atļauts ceļot, un šo sarakstu var atrast gov.scot interneta vietnē šeit.
Ceļot uz darbu ir atļauts, bet tikai tad, ja šo darbu nevar veikt no mājām, kā tas ir lielākajai
daļai mūsu darbinieku. Jums nav jāiegūst vai jānēsā sev līdzi rakstiski pierādījumi par tiesībām
ceļot uz darbu.
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Ja esat biroja darbinieks, Jums jāturpina strādāt no mājām, kur vien un, kad vien tas iespējams,
un Jums vajadzētu doties uz savu darba vietu tikai tad, ja šo darbu nevar veikt no mājām.
Ceļošana starp Skotiju un pārējo Apvienotās Karalistes daļu
Saskaņā ar spēkā esošajiem Skotijas normatīvajiem aktiem, ņemot vērā epidēmijas stāvokli
šajās valstīs, ja vien Jums nav “pamatots attaisnojums”, Jums nevajadzētu ceļot starp Skotiju
un:
•
•
•
•

Angliju
Ziemeļīriju
Īrijas Republiku
Velsu

Tas attiecas uz cilvēkiem, kuri dzīvo Skotijā, un uz tiem cilvēkiem, kuri dzīvo kādā no šīm
valstīm un vēlas ierasties Skotijā. Skotijas valdība pastāvīgi pārskata šo normatīvo regulējumu,
un tas nākotnē var mainīties.
Starptautiskā ceļošana
Došanos atvaļinājumā, tostarp uz ārzemēm, pametot 3 vai 4 līmeņa teritoriju, Skotijas valdība
neuzskata par “pamatotu attaisnojumu”.
Skatoties vispārīgāk, ņemot vērā pandēmijas stāvokli, Skotijas valdība cilvēkiem, kuri dzīvo
Skotijā, stingri iesaka neceļot nebūtiskos ārzemju ceļojumos.
Ceļotājiem, kas ierodas Skotijā no noteiktām valstīm un aizjūras reģioniem, ar likumu var būt
noteikts atrasties karantīnā, pašizolējoties 14 dienas pēc ierašanās. Skatīt valstu sarakstu, uz
kurām tas attiecas. Skotijas valdība sarakstu bieži pārskata, pamatojoties uz pieejamajiem
pierādījumiem, un darbiniekiem jāapzinās, ka tas īsā laika periodā bieži mainās, kas savukārt
nozīmē to, ka atgriežoties Jums var rasties nepieciešamība pašizolēties, pat tad, ja Jūsu
galamērķī pašlaik nav tāda prasība pašizolēties.
Ja atceļojat no valsts, uz kuru attiecas karantīnas prasība uz citu Apvienotās Karalistes daļu,
bet Jūsu galamērķis ir Skotija, Jums jāievēro Skotijā spēkā esošie noteikumi.
Pirms ceļošanas uz aizjūras reģioniem ir vitāli svarīgi pārbaudīt attiecīgajā valstī spēkā esošos
noteikumus un ieteicams pārbaudīt, vai Jūsu apdrošināšanas polise paredz ceļojumu
atcelšanas izmaksu segšanu. Vienlīdz vitāli svarīgi, pirms jebkura ceļojuma, ir apspriesties un
vienoties ar savu tiešo priekšnieku, kā tiks risināts jebkurš karantīnas periods.
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Nobeigums
Es ceru, ka šī instruktāža ir sniegusi Jums skaidrību par pašreizējiem aizsardzības līmeņiem un
ceļošanu, savukārt, ja Jums rodas kādi jautājumi par šo instruktāžu, vai Jums nepieciešams
atbalsts, lūdzu nevilcinieties un sazināties ar savu tiešo priekšnieku.
Lūdzu, turpiniet regulāri apmeklēt Tayside Contracts interneta vietni www.taysidecontracts.co.uk, lai saņemtu jaunāko informāciju.
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. Mēs nepārsūtīsim Jūsu e-pasta adresi trešajām
personām un neizmantosim to citiem mērķiem, izņemot saziņai ar Jums.
Keith McNamara, Ģenerāldirektors, 2020.gada 25.novembrī
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