ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.36, 2020.GADA
22.DECEMBRIS
Šis paziņojums satur svarīgu informāciju saistībā ar neseno Pirmās ministres paziņojumu par
turpmākiem ar COVID-19 saistītiem ierobežojumiem.
Es ceru, ka saņemot šo jaunāko instruktāžu, Jums un Jūsu ģimenei klājas labi, un, ka Jūs ar nepacietību
gaidāt savu godīgi nopelnīto svētku pārtraukumu, lai arī kāds tas varētu būt Jums un Jūsu ģimenei
šogad – šajos neparastajos laikos.
Līdz ar 2020.gada, kas ir viens no visneparastākajiem gadiem vēsturē izskaņu, pirmkārt, es vēlējos
Jums visiem rakstīt, lai paustu sirsnīgu pateicību un lepnumu par veidu, kādā Jūs visi esat sekmējuši
būtisko pakalpojumu veiksmīgu sniegšanu mūsu trim domēm un Tayside kopienām kopš COVID-19
pandēmijas sākuma deviņus mēnešus atpakaļ. Otrkārt, es vēlējos sniegt nelielu ieskatu Pirmās
ministres paziņojumā sestdien, 19.decembrī, par Skotijas kontinentālās daļas (sauszemes) no
26.decembra sestdienas, pāreju 4.aizsardzības līmenī, un izmaiņām skolās atgriešanās kārtībā janvārī.
Pēdējie 9 mēneši visiem ir bijuši izaicinājumiem bagāts laiks gan personīgi, gan profesionāli, un, lai
gan es esmu bijis ģenerāldirektora amatā tikai divus no šiem mēnešiem, es zinu no pārrunām ar
daudziem Tayside Contracts cilvēkiem, cik smagi Jūs visi esat strādājuši, lai turpinātu nodrošināt mūsu
kopienas uzturēšanu drošībā, un nostiprinātu tās, nodrošinot lieliskus pakalpojumus.
Kopš es sāku strādāt organizācijā novembra sākumā, mani tik ļoti iespaidoja entuziasms un
apņemšanās, kādu mūsu cilvēki izrādīja Tayside Contracts, lai nodrošinātu to, ka mūsu pakalpojumi
tiek sniegti augstā līmenī, neskatoties uz gandrīz visu mūsu ierasto darba kārtību, kas tiek aizstāta ar
“COVID saderīgu” darba kārtību. Tas nav bijis viegli – sākot ar to, ka mēs ievērojam 2 metru distanci
no citiem cilvēkiem, līdz sejas aizsegu valkāšanai darbā un strādāšanai no mājām, mēs visi esam tikuši
izaicināti ārpus tā, ko mēs jebkad iedomājāmies pirms 2020. gada marta. Es ļoti ceru, ka Jūs esat lepni
par sasniegto, jo es pilnīgi noteikti esmu.
Nav šaubu, ka lielākā daļa no mums vēlēsies sasniegt 2020.gada “finiša līniju” un svētku perioda
sākumu – laiku, lai atpūstos un, cik vien iespējams, atjaunotu spēkus. Tomēr nesenais Pirmā ministres
paziņojums bija negaidīts un mēs kā organizācija joprojām strādājam pie izmaiņām, it īpaši attiecībā
uz mūsu darbībām skolās un attiecībā uz skolās bāzētajiem darbiniekiem. Es domāju, ka man ir svarīgi
sniegt Jums visiem informāciju skaidrībai, zinot, ka darbinieku starpā varētu būt zināms satraukums
un neskaidrība par to, ko no darbiniekiem sagaida sākot no 26. decembra un vēlāk.
Tāpēc mūsu dažādo darbinieku grupu vienošanās ir šāda:
VISIEM SKOLĀS BĀZĒTAJIEM OBJEKTU PAKALPOJUMU DAĻAS DARBINIEKIEM
Pirmā ministre paziņoja, ka skolas brīvdienu periods tiks pagarināts visiem bērniem līdz 11.janvāra
pirmdienai, izņemot mazāk aizsargātos bērniem vai svarīgāko darbinieku bērniem, kuri atgriezīsies
skolās, kā iepriekš paredzēts, proti, vai nu 6.janvāra trešdienā (Angus apgabalā), vai 7.janvāra
ceturtdienā (Dundee, Perth un Kinross apgabalos).
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Nedēļā no 11.janvāra pirmdienas, līdz 15.janvāra piektdienai, mazāk aizsargātie bērni un svarīgāko
darbinieku bērni turpinās apmeklēt skolu klātienē, bet visi pārējie bērni tiks apmācīti, izmantojot
attālināto apmācību, tiešsaistē.
No 18.janvāra pirmdienas, Skotijas valdība sagaida, ka skolas būs atvērtas visiem to darbiniekiem un
skolēniem individuālām apmācībām, un mācībām kā ierasts.
Neskatoties uz šiem pārskatītajiem noteikumiem attiecībā uz skolniekiem, mēs lūdzam visus skolās
bāzētos Objektu pakalpojumu daļas darbiniekus apmeklēt darbu ierastajā kārtībā – tajā dienā, kad
Jums bija jāatgriežas darbā. Šajā sakarā tie ir skolu uzkopšanas, ēdināšanas, skolu pāreju šķērsošanas
patruļu un objektu darbinieki.
DARBINIEKI, KURI NAV BĀZĒTI SKOLĀS
Tīrīšanas darbinieki, kuri nav bāzēti skolās
Dažas nesvarīgas biroju ēkas nav atļauts atvērt darbam pēc 26.decembra 4.aizsardzības līmeņa
statusa dēļ. Jūsu tiešais priekšnieks sazināsies ar Jums, lai sniegtu Jums tālākos norādījumus.
Ēdināšanas darbinieki, kuri nav bāzēti skolās (kopienas maltītes)
Izmaiņas nav nepieciešamas, jo kopienas maltīšu nodrošināšana ir būtisks pakalpojums. Tāpēc sākot
no 26.decembra sestdienas, lūdzu, apmeklējiet darbu kā ierasts.
Celtniecības daļas darbinieki
Izmaiņas nav nepieciešamas, jo ir atļauts turpināt ar celtniecību saistītos darbus 4.aizsardzības līmeņa
situācijā. Tāpēc sākot no 26.decembra sestdienas, lūdzu, apmeklējiet darbu kā ierasts. Šajā sakarā tie
ir Transporta pakalpojumu, Ielu apgaismojuma un Collace karjera darbinieki.
Birojos bāzētie darbinieki
Lūdzu, turpiniet, kur tas iespējams, strādāt no mājām, un ierodieties darbā kā ierasts tajā dienā, kad
Jums jāatgriežas darbā.
Darbinieki, kuri iepriekš atradās aizsegā
Es saprotu, ka tie darbinieki, kuri iepriekš atradās aizsegā un kuriem tika izsniegta Galvenā ārsta
vēstule, varētu tagad justies īpaši noraizējušies par darba apmeklēšanu pēc 26.decembra. Ja tas tā ir,
tad, lūdzu, apspriediet savas raizes ar savu tiešo priekšnieku, kurš ar Jums pārskatīs attiecīgos riska
izvērtējumus un apspriedīs, kā arī vienosies ar Jums par visiem turpmākajiem kontroles pasākumiem,
kas Jums varētu būt piemērojami. Visticamāk, drīz Jūs saņemsiet jaunu paziņojumu no Galvenā ārsta,
un, ka tajā, visticamāk, tiks Jums sniegta papildu informācija par jaunāko COVID-19 attīstību.
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Bērnu aprūpe
Ja skolu/bērnudārzu slēgšana priekš visiem bērniem (izņemot mazāk aizsargātiem bērniem vai
svarīgāko darbinieku bērniem) rezultātā Jums rodas bērnu aprūpes problēmas un Jūs esat apzinājis(usi) visas saprātīgās bērnu aprūpes alternatīvas, lūdzu, sazinieties ar savu tiešo priekšnieku, lai tālāk
apspriestu Jūsu īpašos apstākļus. Var gadīties, ka Jūs varat lūgt izmantot ikgadējo atvaļinājumu vai
izvēlēties uz laiku mainīt savu darba modeli, kas ļautu Jums apmeklēt darbu.
Rūpējoties vienam par otra drošību
Man jāatzīst, esmu pārliecināts, ka Jūs jau zināt, ka valsts mērogā ir nopietnas bažas, ka noteikumu
relaksācija Ziemassvētku dienā, par kuru vienojusies Skotijas valdība, janvārī izraisīs COVID-19
gadījumu skaita pieaugumu, un, ka tas galu galā var novest pie vairāk slimnīcu uzņemšanā
nogādātiem cilvēkiem un nāves gadījumiem. Šīs bažas vēl vairāk pastiprina nesenās ziņas par COVID19 variantu, kas, šķiet, ir vēl lipīgāks nekā sākotnējais vīruss. Skotijas valdība ir paziņojusi, ka drošākais
veids kā šogad svinēt Ziemassvētkus, ir svinēt tos kopā ar savu ģimeni savās mājās – un, cik vien
iespējams, samazināt jebkādu mijiedarbību ar citām mājsaimniecībām. Tas ir visdrošākais veids, kā
pavadīt šos Ziemassvētkus un pasargāt savus tuviniekus.
Tāpēc es aicinu Jūs, ja jūtat, ka tas ir iespējams, svētkus svinēt pēc iespējas privātākus, īsākus un
vietējākus, lai nepieļautu šī briesmīgā vīrusa, kas jau ir radījis tik lielu kaitējumu, postījumu un
skumjas, turpmāku izplatīšanos.
Visbeidzot un pozitīvākai noskaņai, es ceru, ka Jūs esat tikpat uzmundrināti kā es par to, ka mēs ieejam
2021.gadā zinot, ka šī garā tuneļa galā ir gaismiņa, ka tiek atsākta vakcinēšanās pret COVID-19, lai gan
nav šaubu, ka tas būs monumentāls uzdevums mūsu kolēģiem no NHS (Nacionālais veselības serviss).
Neskatoties uz jaunākajām ziņām, es joprojām ceru, ka turpmākajos mēnešos daži no
ierobežojumiem, ar kuriem mēs šobrīd saskaramies dzīvojot un strādājot, tiks atviegloti (relaksēti),
mēs virzīsimies uz savu “jauno normālo” ierasto kārtību un es varēšu satikt vairākus no Jums aci pret
aci Jūsu darbvietās.
Tikmēr, lūdzu, ievērojiet visus noteikumus, lai paturētu sevi, savus kolēģus un savas ģimenes drošībā.
Priecīgus Ziemassvētkus Jums visiem, vēlreiz paldies, kā arī laimi un veselību mums visiem 2021.gadā!
Ja Jums ir kādi jautājumi par kādu no šajā instruktāžā izklāstītajām tēmām, tad lūdzu sazinieties ar
savu tiešo priekšnieku vai, ja Jums nepieciešams atbalsts labklājības ziņā, tad tam var piekļūt caur
Jūsu tiešo priekšnieku, mūsu PD (personāla daļas) komandu vai apmeklējot mūsu interneta vietnē
publicētos labklājības resursus šeit.
Lūdzu, turpiniet regulāri apmeklēt Tayside Contracts interneta vietni www.tayside-contracts.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.
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Keith McNamara, Ģenerāldirektors, 2020.gada 22.decembrī

F – sejas aizsegi
A – izvairieties no pūļa
C – dezinficējiet/mazgājiet rokas
T – divi metri
S – veiciet pašizolēšanos
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