PERSONALO PATAREJO PATARIMAS –2020 m. Gruodžio mėn
Profesinės sveikatos užtikrinimas - pranešimas apie paskyrimus
Kaip jūs tikriausiai žinote, „Tayside Contracts“ 2020 m. Balandžio mėn. persikėlė į naują
profesinės sveikatos paslaugų teikėją „People Asset Management“ (PAM).
Dėl COVID-19 sukeltų paslaugų pertraukimų ir perėjimo prie PAM derinio „Tayside Contracts“
sveikatos priežiūros programos (HAVS, Audio ir kt.) buvo sustabdytos. Šios programos yra
paleidžiamos iš naujo, nors ir šiek tiek pakeistu formatu, kai stebėjimas skiriamas atliekant
patikrinimą telefonu, o susitikimas akis į akį bus numatytas tik tuo atveju, jei patarėjas
profesinės sveikatos klausimais mano, kad tai būtina.
PAM turi skirtingas darbo sveikatos valdymo sistemas ir procesus, įskaitant tekstinių
pranešimų ar el. laiškų siuntimo sistemą, kad darbuotojai būtų informuoti ir priminti apie visus
jų galimus profesinės sveikatos susitikimus, įskaitant vadovybės siuntimus, sveikatos
priežiūrą, konsultavimą ar kineziterapijos sesijas ir LGV medicina. Mes norime pritaikyti šį
skirtingą požiūrį kaip būdą sumažinti išlaidas, susijusias su popieriumi ir pašto paslaugomis.
Jei būsite nukreipti į Profesinę sveikatą po susitikimo dėl ligos nebuvimo / susirūpinimo
sveikata ar mūsų įprastos sveikatos priežiūros programos, jums bus pranešta apie paskyrimą
teksto žinute arba el. paštu (jei „Tayside Contarcts“ turi jūsų mobiliojo telefono duomenis,
numeris / el. pašto adresas). Anksčiau apie paskyrimą jums buvo pranešta laišku, išsiųstu iš
„Tayside Contracts“, likus ne mažiau kaip septynioms dienoms iki susitikimo, tačiau mes
nebesiųsime jokių laiškų, patvirtinančių darbo sveikatos paskyrimus ir visą informaciją apie su
sveikata susijusių susitikimų datą ir laiką bus tiesiogiai iš PAM. Laiškai ir toliau bus siunčiami
organizuojant susitikimus su jūsų vadovu, kad aptartų jūsų sveikatą ir (arba) jūsų darbo
sveikatos susitikimo rezultatus.
Tekstiniame pranešime ar el. laiške bus nurodyta:
Atkreipkite dėmesį, kad jūsų susitikimas su profesine sveikata DATE TIME yra telefoninė
konsultacija. Mūsų gydytojas paskambins jums nurodytu laiku, įsitikinkite, kad esate kažkur
privačiai ir galėtumėte skambinti. Jei turite kokių nors problemų, skambinkite TELEFONO
NUMERIU arba rašykite el. Pašto adresu EL. PAŠTAS.
Prašome atkreipti dėmesį, jei į jūsų teksto pranešimą / el. Laišką yra įtraukta daugiau nei
vienas laikas (taip nutinka, jei paskyrimas apima laiką su gydytoju ir slaugytoja, paprastai LGV
ar prieš įdarbinimą skirtais medicinos darbuotojais), prašome apsilankyti anksčiau.
Jei paskyrimo data ar laikas jums netinka, turite susisiekti tiesiogiai su PAM telefonu 07741
370859. Praleisti susitikimai arba atšaukti susitikimai, įspėjus mažiau nei 48 valandas, patiria
papildomų išlaidų organizacijai, todėl įsitikinkite, kad netinkamas paskyrimas butų skubiai iš
naujo susitartas.
Atsižvelgiant į šį požiūrio pasikeitimą, svarbu, kad mūsų teisinės sistemos sistemoje būtų
įrašytas jūsų teisingas mobiliojo telefono numeris ir el. Pašto adresas. Jei neseniai pakeitėte

kurį nors iš šių, prašome el. Paštu atsiųsti el. Laišką adresu Hradmin@tayside-contracts.co.uk,
kad leistume mums atnaujinti jūsų įrašą. Tai užtikrins, kad išsami informacija apie bet kokį
profesinės sveikatos paskyrimą, kuriame esate prašomas dalyvauti, atsižvelgiant į jūsų darbą,
bus išsiųsta teisingu numeriu / el. Pašto adresu.
Jei neturite mobiliojo telefono ar el. Pašto adreso, išsamią susitikimo informaciją išsiųsime
laišku jūsų namų adresu.
Duomenų apsauga
„Tayside Contarcts“ gerbia jūsų privatumą ir jūsų asmeninė informacija bus naudojama tik
laikantis duomenų apsaugos teisės aktų. Norėdami gauti išsamią informaciją apie tai, kaip
tvarkysime jūsų informaciją ir jūsų teises, perskaitykite mūsų darbuotojų privatumo
pranešimą, kurį galite rasti adresu www.tayside-contracts.co.uk/privacypolicy
Daugiau informacijos apie tai, kaip PAM tvarko informaciją, galite rasti jų privatumo
pranešime adresu Occupational Health Information Online (OHIO) | Pam Group
Jei turite klausimų, susijusių su profesine sveikata ar mūsų sveikatos priežiūros programa,
pirmiausia kreipkitės į savo tiesioginį vadovą arba susisiekite su patarėju personalui šiais
numeriais:
Amy Coburn, 01382 834120 arba amy.coburn@tayside-contracts.co.uk
Jenny McAllister, 01382 834043 arba jenny.mcallister@tayside-contracts.co.uk
Suzanne Keay, 01382 834094 arba suzanne.keay@tayside-contracts.co.uk

