PRANEŠIMAS VISIEMS DARBUOTOJAMS NUO VYKDANTCIOJO DIREKTORIAUS - COVID-19,
NO 35. 2020 m. Lapkričio 25 d
Tikiuosi, kad šis naujausias instruktažas suras jus ir jūsų šeimai gerai. Šio instruktažo tikslas suteikti papildomos informacijos apie dabartinius apsaugos lygius, kelionės taisykles ir
apribojimus, kuriuos nustatė Škotijos vyriausybė.
Apsaugos lygiai
Pirmoji ministrė vakar paskelbė, kad trys vietinės valdžios teritorijos, kuriose mes dirbame,
lieka 3 lygio apsaugos lygmens sistemoje. Tai yra teigiama naujiena, nes tai reiškia, kad nė
viena iš trijų sričių neatitiko kriterijų, kad būtų galima pakilti aukščiau, ir yra rodiklis, rodantis,
kad pozicija, kalbant apie bendrą viruso paplitimą Tayside srityje, yra bent jau tokia: paprastai
stabili. Tačiau Perth ir Kinross yra ypač atidžiai stebimi dėl pastaruoju metu padaugėjusių
atvejų.
Jei norite gauti išsamesnės informacijos apie naujausius turimus duomenis apie COVID-19
atvejus jūsų vietinėje savivaldybėje ar kaimynystėje, galite tai rasti Škotijos visuomenės
sveikatos informacijos suvestinėje čia.
Pirmiau minėtas sprendimas kartu su daugiau naujienų šią savaitę apie kitą veiksmingą
vakciną suteikia teigiamą vaizdą ir suteikia mums daugiau vilties, kad mes kaip tauta darome
gerą pažangą kovoje su COVID-19. Žinoma, tai dar nereiškia, kad galime atsisakyti apsaugos
nuo viruso, ir turime toliau imtis visų mums taip gerai pažįstamų priemonių veido apdangalai,
rankų higiena ir fizinis atstumas. Aš žinau, kad jūs visi stengiatės saugoti save ir savo kolegas
laikydamiesi visų taisyklių ir esu dėkingas jums kiekvienam už tai.
Be apsaugos lygio sistemos ir siekdama užkirsti kelią COVID-19 plitimui, Škotijos vyriausybė
2020 m. Lapkričio 20 d., Penktadienį, priėmė teisės aktus, kuriais įteisinti kelionės apribojimai.
Škotijos vyriausybė mano, kad šie apribojimai yra būtini, kad būtų užtikrinta, jog viruso
plitimas tarp didesnio paplitimo vietovių ir kitų vietos valdžios sričių yra kuo labiau ribotas,
kad virusas būtų veiksmingai sustabdytas. Išsamesnė informacija pateikiama žemiau.
Keliauti po Škotiją
Dabar galioja įstatymas, kad jei gyvenate 3 ar 4 lygio vietos valdžios srityje, jūs privalote likti
toje vietovėje, nebent turite „pagrįstą pasiteisinimą“ keliauti, pavyzdžiui, dėl darbo,
išsilavinimo ar gerovės priežasčių. Taisyklėse yra išvardyti įvairūs dalykai, dėl kurių leidžiama
keliauti, ir šį sąrašą galite rasti gov.scot svetainėje čia.
Kelionės dėl darbo yra leidžiamos, tačiau tik tais atvejais, kai to negalima atlikti iš jūsų namų,
kaip yra daugumoje mūsų darbuotojų. Jums nereikia gauti ar turėti su savimi rašytinio
įrodymo apie jūsų teisę keliauti į darbą.
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Jei esate biure dirbantis darbuotojas, turėtumėte toliau dirbti namuose visada, kai
tik įmanoma, ir eikite į savo darbo vietą tik teda, kai to negalima atlikti namuose.
Kelionės tarp Škotijos ir likusios JK
Pagal dabartinius Škotijos reglamentus, atsižvelgiant į epidemijos būklę šiose šalyse, neturite
keliauti tarp Škotijos ir:
•
•
•
•

Anglija
Šiaurės Airija
Airijos respublika
Velsas

Tai taikoma žmonėms, gyvenantiems Škotijoje, ir žmonėms, gyvenantiems bet kurioje iš šių
šalių, kurie ketina atvykti į Škotiją. Škotijos vyriausybė stebi šias taisykles ir ateityje jos gali
pasikeisti.
Tarptautinės kelionės
Škotijos vyriausybė atostogų, įskaitant užsienį, nelaiko „pagrįstu pasiteisinimu“ palikti 3 ar 4
lygio teritoriją.
Apskritai, atsižvelgiant į pandemijos būklę, Škotijoje gyvenantiems žmonėms Škotijos
vyriausybė primygtinai nerekomenduoja nereikalingų kelionių užsienyje.
Keliautojai, atvykstantys į Škotiją iš tam tikrų šalių ir užjūrio regionų, pagal įstatymą gali
reikalauti, kad 14 dienų po atvykimo jie būtų karantine. Žr. Šalių, kurioms tai taikoma, sąrašą.
Škotijos vyriausybė, atsižvelgdama į turimus įrodymus, sąrašą dažnai peržiūri, o darbuotojai
turėtų žinoti, kad jis dažnai keičiasi per trumpą laiką, o tai reiškia, kad grįžus gali tekti
savarankiškai izoliuotis, net jei jūsų paskirties vietoje šiuo metu netaikomas reikalavimas
savarankiškai izoliuotis.
Jei keliaujate iš šalies, kuriai taikoma karantino taisyklė, į kitą JK dalį, tačiau jūsų galutinis
tikslas yra Škotija, turite laikytis Škotijoje galiojančių taisyklių.
Labai svarbu, kad prieš keliaudami į užsienį patikrintumėte toje šalyje galiojančias taisykles ir
patartumėte patikrinti, ar jūsų draudimo polisas suteikia draudimą atšaukti užsakymą. Taip
pat labai svarbu prieš kelionę aptarti ir susitarti su tiesioginiu vadovu, kaip bus sprendžiamas
karantino laikotarpis.

2

Išvada
Tikiuosi, kad šis instruktažas suteikė aiškumo apie dabartinį apsaugos lygį ir keliones, tačiau
jei kiltų klausimų dėl šios instrukcijos ar ieškotumėte pagalbos, nedvejodami susisiekite su
tiesioginiu vadovu. Toliau reguliariai ieškokite „Tayside Contracts“ tinklalapyje www.taysidecontracts.co.uk ir patikrinkite, ar nėra naujinių.
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 į bet kurią
trečiąją šalį arba naudoti jį jokiu kitu tikslu, išskyrus bendravimą su jumis.
Keith McNamara, Generalinis direktorius, 2020 m. Lapkričio 25 d

3

