ĢENERĀLDIREKTORA PAZIŅOJUMS VISIEM DARBINIEKIEM - COVID-19, NR.38,
2021.GADA 6.JANVĀRIS
Šis paziņojums satur svarīgu informāciju saistībā ar neseno Pirmās ministres paziņojumu par
mājsēdi, kas notika pirmdien, 2021.gada 4.janvārī.
Korporatīvās vadības komandas vārdā es novēlu visiem Tayside Contracts strādājošajiem “Laimīgu
Jauno gadu!”, un es ceru, ka Jūs spējāt izbaudīt svētku pārtraukumu, ciktāl to atļāva ierobežojumi. Es
vēlreiz vēlos dziļi pateikties visiem tiem, kuriem bija jāatsakās no brīvdienu laika, lai sniegtu būtiskus
pakalpojumus Tayside iedzīvotājiem un kopienām – it īpaši pēdējā ziemai raksturīgajā laikā un
neskatoties uz jaunākajiem COVID ierobežojumiem.
Jūs zināt, ka pirmdien, 2021.gada 4.janvārī, Pirmā ministre paziņoja, ka (no šīs nakts pusnakts un visa
janvāra mēneša laikā) visā Skotijas valsts sauszemē ieviesta likumīga prasība palikt mājās, izņemot
īpaši neatliekamos gadījumos. Tas faktiski noved valsti “bloķēšanas scenārijā”, kas līdzīgs tam, kāds
bija 2020.gada martā.
Pirmā ministre arī paziņoja, ka tiks pagarināts tālmācības periods, un, ka visas skolas un bērnudārzi
paliks slēgti visiem skolēniem, izņemot mazāk aizsargātiem bērniem un svarīgāko darbinieku
bērniem, līdz vismaz 2021.gada 1.februārim.
Šādi lēmumi pieņemti kā atbildes reakcija uz pierādījumiem, ka jaunais COVID-19 variants ir līdz pat
70% lipīgāks un Skotijā ātri izplatās, kā arī tiek uzskatīti par nepieciešamiem, lai palēninātu vīrusa
izplatīšanos, glābtu dzīvības un aizsargātu mūsu NVS (NHS – Nacionālais veselības serviss).
Šis, esmu pilnīgi pārliecināts, ka Jūs piekritīsiet, nebija tāds 2021.gada sākums, uz kādu mēs bijām
cerējuši.
Kārtējo reizi mums – kā organizācijai, ir jāpārskata visi mūsu sniegtie pakalpojumi un jāsadarbojas ar
mūsu dažādajiem klientiem mūsu domēs, lai konkretizētu, kādus pakalpojumus viņi pieprasa, lai mēs
turpinām sniegt, kādā formā un kur.
Frank Reilly, ĒA (Ēku apsaimniekošanas) un Personāldaļas vadītājs, jau ir rakstījis visiem mūsu Ēku
apsaimniekošanas pakalpojumu daļas darbiniekiem, lai izskaidrotu uz viņiem attiecošos kārtību un
turpinās sniegt jaunāko informāciju šiem darbiniekiem situācijai attīstoties.
Mūsu Celtniecības daļas darbiniekiem, par cik pašreizējie Skotijas valdības norādījumi ļauj turpināt
būvdarbus, mēs aicinām šos darbiniekus apmeklēt darbu kā parasti, ja viņi to var darīt, un pieņemot,
ka viņiem nav jāatrodas aizsegā (lūdzu, skatīt attiecīgo zemāk norādīto nodaļā saistībā ar padomiem
un norādījumiem par atrašanos aizsegā).
Attiecībā uz mūsu Atbalsta servisa darbiniekiem, Lūdzu, turpiniet strādāt no mājām un apmeklēt savu
darbavietu tikai tad, ja šo darba elementu nevar veikt no mājām.
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Rūpējoties vienam par otra drošību
Mūsu darbinieku veselība, drošība un labklājība joprojām ir mūsu prioritāte, un mēs nodrošināsim,
ka tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai aizsargātu mūsu darbiniekus darbā. Es aicinu Jūs saņemties
un ievērot noteikumus un norādījumus, kas ieviesti Jūsu aizsardzībai gan savā darbavietā, gan ārpus
tās.
Es pilnībā saprotu, ka mēs visi jūtamies noguruši no dažādiem ierobežojumiem un noteikumiem, ar
kuriem mēs sadzīvojam un strādājam pēdējos 9 mēnešus, un, ka cilvēki ir noraizējušies par
jaunākajām norisēm. Kārtējo reizi es nevaru neuzsvērt, cik svarīgi ir ievērot šos piesardzības
pasākumus gan Jūsu veselības un labklājības labad, gan citu cilvēku, tostarp, mūsu ģimenes locekļu,
mūsu darba grupu, mazāk aizsargāto cilvēku un mūsu kopienu, veselības un labklājības labad.
Tāpēc, lūdzu, atcerieties:
FACTS
F sejas aizsegi
A izvairieties no pūļa
C regulāri dezinficējiet/mazgājiet rokas
T ievērojiet divu metru distanci
S veiciet pašizolēšanos un piesakieties testam, ja Jums ir simptomi
Lūdzu, ievērojiet augstāk minēto, mūsu Droša darba kārtības noteikumus, Riska izvērtējumu
procedūras un no tiem izrietošos kontroles pasākumus. Visa mūsu COVID-19 Veselības un drošības
informācija ir pārskatīta un pēc vajadzības atjaunināta, lai atspoguļotu izmaiņas Skotijas valdības un
Skotijas veselības aizsardzības pamatnostādnēs, un tā ir pieejama mūsu interneta vietnē šeit. Es
aicinu katru darbinieku turpināt atsaukties uz vietnē norādīto informāciju un ievērot tur teikto. Šie
aizsardzības pasākumi ir ieviesti, lai pasargātu mūs no visiem vīrusa veidiem.
Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības saistībā ar veselību un drošību, lūdzu, apspriediet tos ar
savu tiešo priekšnieku, vai, ja nepieciešams, Jūs varat sazināties ar mūsu Drošības un apmācības
komandas locekli, lai saņemtu padomu, zvanot pa tālruni 01382 834111 vai rakstot uz e-pastu
training@tayside-contracts.co.uk
Darbinieki, kuri iepriekš atradās aizsegā
Darbiniekiem, kuri iepriekš atradās aizsegā un kuriem tika izsniegta, vai sagaidāms, ka tiks izsniegta,
vēstule no Galvenā ārsta, NEVAJADZĒTU apmeklēt darbu. Ja Jums ir iespēja veikt darbu no mājām,
tad no Jums tiek sagaidīts, ka Jūs to veiksiet, bet citādi, Jums nav nepieciešams apmeklēt darbu. Jums
jānosūta Galvenā ārsta vēstules kopija savam tiešajam priekšniekam, kas kalpos kā attaisnojums Jūsu
prombūtnes periodam.
Ja iepriekš veicāt pašizolēšanos pēc sava ģimenes ārsta ieteikuma, bet nesaņēmāt vēstuli no Galvenā
ārsta, Jums ir atļauts apmeklēt darbu kā parasti, ievērojot nepieciešamos kontroles pasākumus. Ja
Jūs ietilpstat šajā kategorijā un esat noraizējies(-usies) par darba apmeklēšanu, lūdzu, sazinieties ar
savu tiešo priekšnieku, lai tālāk apspriestu šo jautājumu.
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Aizsegā atrodošos bērnu vecāki/aizbildņi
Ja esat tāda bērna vecāks vai aizbildnis, kurš iepriekš atradās aizsegā un kuram tika izsniegta vai
sagaidāms, ka tiks izsniegta, vēstule no Galvenā ārsta, un Jūs nevarat apmeklēt darbu, jo Jums ir
jārūpējas par savu bērnu, lūdzu, sazinieties ar savu tiešo priekšnieku, lai tālāk apspriestu Jūsu īpašos
apstākļus.
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. Lēmums katrā
individuālā gadījumā tiks pieņemts atsevišķi.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteikti Tayside Contracts skolās bāzētie darbinieki tiek klasificēti kā svarīgākie
darbinieki un var turpināt sūtīt savus bērnus uz skolu, ja alternatīvus bērnu aprūpes pasākumus nav
iespējams veikt. Jums šim pakalpojumam jāpiesakās savā skolā vai vietējā pašvaldībā.
Kopsavilkums
Ja Jums ir kādi jautājumi par kādu no šajā instruktāžā izklāstītajām tēmām, tad lūdzu sazinieties ar
savu tiešo priekšnieku. Jūsu labklājība ir ārkārtīgi svarīga, līdz ar ko, ja Jums ir 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 https://www.taysidecontracts.co.uk/covid-19, 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.
Atļaujiet man vēlreiz Jums visiem pateikties par Jūsu pašaizliedzību un profesionalitāti šajos
visgrūtākajos apstākļos. Jūsu apņemšanās atbalstīt mūsu kopienas un palīdzēšana vienam otram ir
ļoti iedvesmojoša un patiesi novērtēta. Lūdzu, turpiniet uzturēt savu fantastisko atsaucības garu cerams, ka līdz ar vakcinēšanos pienāks šo sarežģīto laiku beigas.
Keith McNamara, Ģenerāldirektors, 2021.gada 6.janvārī
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