PRANEŠIMAS VISIEMS DARBUOTOJAMS NUO VYKDANTCIOJO DIREKTORIAUS - COVID-19, NR 36,
2020 m. Gruodžio 22 d
Šiame pranešime pateikiama svarbi informacija po to, kai pirmoji ministrė neseniai paskelbė apie
kitus su COVID-19 susijusius apribojimus.
Tikiuosi, kad šis naujausias instruktažas jums ir jūsų šeimai bus naudingas ir kad jūsų laukia užtarnauta
šventinė pertrauka, kad ir kaip tai atrodytų jums ir jūsų šeimai šiais neįprastais laikais.
Artėjant 2020-iesiems, vieniems išskirtiniausių metų istorijoje, pirmiausia norėjau jums visiems
parašyti nuoširdų dėkingumą ir pasididžiavimą už tai, kaip jūs visi prisidėjote prie sėkmingo
būtiniausių paslaugų teikimo mūsų COVID-19 pandemijos pradžios prieš devynis mėnesius trims
mūsų taryboms ir Tayside bendruomenėms. Antra, norėjau pateikti šiek tiek informacijos,
atsižvelgdamas į gruodžio 19 d., Šeštadienį, paskelbtą pirmosios ministrės pranešimą apie
žemyninės Škotijos perkėlimą į 4 apsaugos lygį nuo gruodžio 26 d., Šeštadienio, ir pasikeitusią
mokyklų grąžinimo sausio mėnesį tvarką.
Pastarieji 9 mėnesiai buvo sunkus laikas visiems tiek asmeniškai, tiek profesionaliai, ir nors aš iš šių
mėnesių buvau tik du generalinis direktorius, žinau kalbėdamasis su daugeliu žmonių „Tayside
Contracts“, kaip sunkiai jūs visi dirbote, kad ir toliau užtikrintumėte bendruomenės kad jos butų
saugios ir buvo sustiprintos teikiant puikias jūsų paslaugas.
Kadangi pradėjau dirbti su organizacija lapkričio pradžioje, mane taip sužavėjo entuziazmas ir
įsipareigojimas, kurį „Tayside Contracts“ demonstravo mūsų žmonės, siekdami užtikrinti, kad mūsų
paslaugos būtų teikiamos aukšto lygio, nepaisant beveik visų įprastų mūsų darbo būdų, pakeičiami
skirtingais „COVID suderinamais“ būdais. Tai nebuvo lengva - nuo užtikrinimo, kad laikomės 2 metrų
atstumu nuo kitų asmenų, iki veido apdangalo dėvėjimo dirbdami iki darbo namuose, mums visiems
buvo suteikta daugiau iššūkių, nei mes kada nors įsivaizdavome iki 2020 m. Kovo mėn. Tikiuosi, kad
jūs labai didžiuojatės tuo, ką pasiekėte, nes aš tikrai esu.
Neabejotina, kad dauguma iš mūsų norės pasiekti 2020 m. „Finišo tiesiąją“ ir šventinių atostogų
laikotarpio pradžią - laiką atsipalaiduoti ir pasikrauti, kiek galime. Tačiau neseniai paskelbtas
pirmosios ministrės pranešimas buvo netikėtas, ir mes, kaip organizacija, vis dar stengiamės
išsiaiškinti visas šio dalyko pasekmes, ypač su mokykla susijusioms operacijoms ir mokykloje
dirbantiems darbuotojams. Maniau, kad vis dėlto man svarbu suteikti aiškumo visiems, nes žinau,
kad gali kilti tam tikras nerimas ir painiava dėl to, ko prašo darbuotojai nuo gruodžio 26 d. ir vėliau.
Todėl mūsų skirtingų darbuotojų grupių susitarimai yra tokie:
VISI MOKYKLOS PASLAUGOS DALIES DARBUOTOJAI
Pirmoji ministrė paskelbė, kad mokyklų atostogų laikotarpis bus pratęstas visiems vaikams iki sausio
11 d. Pirmadienio, išskyrus pažeidžiamus vaikus arba pagrindinių darbuotojų vaikus, kurie grįš į
mokyklą, kaip numatyta anksčiau, ty 6 d., Trečiadienį (Angus rajone) arba ketvirtadienį. Sausio 7 d.
(Dundee, Perth ir Kinross).
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Savaitę nuo sausio 11 d., Pirmadienio iki sausio 15 d., Penktadienio, pažeidžiami vaikai ir pagrindinių
darbuotojų vaikai toliau lankys mokyklą asmeniškai, tačiau visi kiti vaikai bus mokomi nuotoliniu būdu
mokantis internetu.
Nuo sausio 18 d., Pirmadienio, Škotijos vyriausybė tikisi, kad mokyklos bus atviros visiems
darbuotojams ir mokiniams mokyti ir mokytis asmeniškai, kaip įprasta.
Nepaisant šių patikslintų susitarimų, susijusių su mokiniais, prašome visų mokykloje esančių paslaugų
skyriaus darbuotojų apsilankyti darbe įprastai tą dieną, kurią turėjote grįžti į darbą. Tai apima
mokyklos valymą, maitinimą, mokyklos perėjimo patrulius ir patalpų darbuotojus.
NEMOKYKLOS PAGRINDINIAI DARBUOTOJAI
Kai kuriuos neesminius biurų pastatus negalima atidaryti po gruodžio 26 d. dėl 4 apsaugos lygio
statuso. Jūsų tiesioginis vadovas susisieks su jumis ir patars toliau.
Maitinimo įstaigos darbuotojai ne mokykloje (Bendruomenės Maitinimas)
Pakeitimų nėra, nes bendruomenės maitinimas yra būtina paslauga. Todėl nuo gruodžio 26 d.,
Šeštadienio, prašome dalyvauti darbe kaip įprasta.
Statybos Skyriaus Darbuotojai
Nėra jokių pakeitimų, nes leidžiama tęsti su statybomis susijusius darbus esant 4 apsaugos lygiui.
Todėl nuo gruodžio 26 d., Šeštadienio, prašome dalyvauti darbe kaip įprasta. Tai apima transporto
paslaugų, gatvių apšvietimo ir „Collace Quarry“ darbuotojus.
Biure dirbantys darbuotojai
Prašau tęsti darbą namuose, kur galite, ir pranešti apie darbą įprastai tą dieną, kurią turėjote grįžti į
darbą.
Anksčiau Apsaugoti Darbuotojai
Tiems darbuotojams, kurie anksčiau buvo apsaugoti ir kuriems buvo išduotas vyriausiojo medicinos
pareigūno laiškas, aš vertinu, kad dabar jūs galite ypač jaudintis dėl darbo lankymo po gruodžio 26 d.
Tokiu atveju prašome aptarti savo problemas su vadovu, kuris su jumis peržiūrės atitinkamus rizikos
vertinimus ir aptars bei susitars dėl tolesnių kontrolės priemonių, kurios gali būti tinkamos. Tikėtina,
kad netrukus gausite papildomą vyriausiojo medicinos pareigūno pranešimą ir tai suteiks papildomos
informacijos apie naujausius COVID-19 vystymasi.
Vaikų priežiūra
Jei uždarius mokyklas / darželius visiems vaikams (išskyrus pažeidžiamus vaikus ar pagrindinių
darbuotojų vaikus), jums iškyla vaiko priežiūros problema ir jūs išnagrinėjote visas pagrįstas vaiko
priežiūros alternatyvas, susisiekite su savo tiesioginiu vadovu ir toliau aptarkite savo konkrečias
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aplinkybes. Gali būti, kad galite paprašyti išeiti kasmetinių atostogų arba pasirinkti laikinai pakeisti
darbo modelį, kad galėtumėte dalyvauti darbe.
Saugoti Vienas Kitą
Turiu pripažinti, kad, be abejo, jūs jau žinote, kad nacionaliniu mastu yra didelis susirūpinimas dėl to,
kad per Kalėdų dienos atsipalaidavimą, dėl kurio susitarė Škotijos vyriausybė, sausį vyks COVID-19
atvejų padaugėjimas ir kad tai galiausiai gali sukelti daugiau ligoninių priėmimų ir mirčių. Šį
susirūpinimą dar labiau papildo naujausios žinios apie COVID-19 variantą, kuris, atrodo, yra dar labiau
užkrečiamas nei originalus virusas. Škotijos vyriausybė pareiškė, kad saugiausias būdas švęsti Kalėdas
šiais metais yra švęsti su savo namiškiais savo namuose - ir kiek įmanoma sumažinti bet kokią sąveiką
su kitais namų ūkiais. Tai yra pats saugiausias būdas praleisti šias Kalėdas ir apsaugoti savo
artimuosius.
Todėl, jei manote, galėčiau jus paraginti, kad jūsų šventiniai susitikimai būtų nedideli, trumpi ir
vietiniai, kad būtų išvengta tolesnio šio siaubingo viruso, kuris jau atnešė tiek daug žalos, niokojimų
ir sielvarto.
Pagaliau ir teigiamai vertindamas, tikiuosi, kad jus taip pat drąsina, kaip ir aš, žengiame į 2021 m.
Žinodami, kad šio ilgo tunelio gale yra šiek tiek šviesos, kai išleidžiama vakcina nuo COVID-19 , nors
nėra abejonių, kad tai bus mamutų užduotis mūsų kolegoms NHS. Nepaisant naujausių žinių, aš vis
dar tikiuosi, kad ateinančiais mėnesiais kai kurie apribojimai, su kuriais šiuo metu gyvename ir
dirbame, bus sušvelninti, judėsime link savo „naujas normalumo“ ir galėsiu sutikti daugiau jūsų veidų
darbo vietose.
Tuo tarpu prašome laikytis visų taisyklių, kad apsaugotumėte save, kolegas ir šeimą.
Linksmų Kalėdų visiems, dar kartą ačiū ir štai mums visiems laimingų ir sveikų 2021 m!!
Jei turite klausimų apie šį instruktažą, kreipkitės į savo tiesioginį vadovą arba, jei ieškote palaikymo
gerovės klausimui, su juo galite susisiekti per savo tiesioginį vadovą, mūsų personalo komandą arba
per mūsų svetainėje paskelbtus gerovės išteklius čia.
Toliau reguliariai ieškokite „Tayside Contracts“ tinklalapyje www.tayside-contracts.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. Gruodžio 22 d
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VEIDO DANGA / VENKITE MINIOS / NUVALYKITE RANKAS / DU METRAI / SAVE IZOLIUOTI
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