PD (PERSONĀLA DAĻAS) KONSULTATĪVAIS PAZIŅOJUMS – 2020.GADA DECEMBRIS
Arodveselības nodrošināšana – paziņojumi par vizītēm
Kā Jūs jau droši vien zināt, Tayside Contracts 2020.gada aprīlī nomainīja arodveselības
pakalpojumu nodrošinātāju uz – “Cilvēkresursu pārvaldītājs” (PAM).
COVID-19 izraisīto pakalpojuma pārtraukumu dēļ kombinācijā ar pāriešanu pie PAM, Tayside
Contracts veselības apsekošanas programmas (HAVS, Audio u.c.) tika apturētas. Šīs
programmas tiek atsāktas, kaut arī nedaudz savādākā formātā, kur apsekošanas vizīte notiks
veicot pārbaudi pa telefonu, un klātienes vizīte tiks ieplānota tikai tad, ja arodveselības
speciālists uzskatīs to par nepieciešamu.
Arodveselības pārvaldīšanā PAM ir dažādas sistēmas un procesi kā, piemēram, īsziņu vai epasta paziņojumu sūtīšanas sistēmas, lai informētu un atgādinātu darbiniekiem par jebkuru
viņu arodveselības vizīti, t.sk. vadības nosūtījumus, veselības apsekošanu, konsultācijas vai
fizioterapijas sesijas un LGV medicals. Mēs esam ieinteresēti ieviest šo atšķirīgo pieeju kā
veidu, kā samazināt izmaksas, kas saistītas ar papīra un pasta pakalpojumiem.
Ja esat nosūtīts uz arodveselības pārbaudi vai nu pēc prombūtnes slimības dēļ/veselības
problēmu sanāksmes, vai nu pēc mūsu ikdienas veselības apsekošanas programmas, Jums tiks
paziņots par Jūsu vizīti ar īsziņas vai e-pasta (pie nosacījuma, ja Tayside Contracts ir Jūsu
mobilā tālruņa numurs/e-pasta adrese) palīdzību. Iepriekš par vizīti Jums tika paziņots ar
vēstuli, kuru vismaz septiņas dienas pirms vizītes Jums nosūtīja Tayside Contracts, tomēr mēs
vairs nesūtīsim Jums vēstules, kas apstiprinātu arodveselības vizītes un visa saziņa par
datumiem un laikiem, kas saistīta ar arodveselības vizītēm, nāks pa tiešo no PAM. Vēstules
saistībā ar tikšanos organizēšanu ar Jūsu vadītāju, lai apspriestu Jūsu veselību un/vai
arodveselības vizītes rezultātu, arī turpmāk tiks nosūtītas.
Īsziņā vai e-pastā būs norādīta šāda informācija:
Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūsu arodveselības vizīte DATUMS plkst. LAIKS ir noteikta
konsultācijas pa telefonu veidā. Mūsu ārsts Jums piezvanīs nozīmētā laikā, lūdzu
pārliecinieties, ka atrodaties kaut kur privāti un Jums ir iespēja atbildēt uz zvanu. Ja Jums ir
kaut kādas problēmas, lūdzu, zvaniet pa tālruni NUMURS vai rakstiet uz E-PASTA ADRESE.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja Jūsu īsziņā/e-pastā ir norādīti vairāki laiki (kas notiek, ja
vizīte ietver laiku pie ārsta un medmāsas, parasti LGV vai pirms-nodarbinātības medicīniskos
pakalpojumus), tad, lūdzu, apmeklējiet to agrākajā laikā.
Ja tikšanās datums vai laiks Jums nav piemērots, tad Jums jāsazinās tieši ar PAM pa tālruni
07741 370859. Nokavējot vai atceļot vizītes, par to paziņojot mazāk nekā 48 stundas pirms
vizītes noteiktā laika, organizācijai rada papildu izmaksas, tāpēc, lūdzu, laicīgi paziņojiet par
izmaiņām vizītēs.
Ņemot vērā šīs izmaiņas, ir svarīgi, lai mūsu PD sistēmā būtu pieejami Jūsu pareizais mobilā
tālruņa numurs un e-pasta adrese. Ja nesen esat mainījis(-usi) savu kontaktinformāciju, lūdzu,

nosūtiet e-pastu uz: Hradmin@tayside-contracts.co.uk, lai mēs varētu atbilstoši atjaunināt
Jūsu kontaktinformāciju. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka informācija par jebkādām
arodveselības vizītēm, kuras Jums tiek lūgts apmeklēt saistībā ar Jūsu darbu, tiek nosūtīta
Jums uz pareizo numuru/e-pasta adresi.
Ja Jums nav mobilā tālruņa vai e-pasta adreses, mēs nosūtīsim Jums vēstuli ar informāciju par
vizīti uz Jūsu mājas adresi.
Datu aizsardzība
Tayside Contracts respektē Jūsu privātumu un Jūsu personas datus izmantos tikai saskaņā ar
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē datu aizsardzību. Lai iegūtu pilnīgu informāciju par to,
kā mēs apstrādāsim Jūsu datus un par Jūsu tiesībām, lūdzu, izlasiet mūsu Darbinieku
konfidencialitātes
paziņojumu,
kas
atrodams
vietnē
www.taysidecontracts.co.uk/privacypolicy.
Papildinformāciju par to, kā PAM apstrādā datus, var atrast viņu paziņojumā par
konfidencialitāti vietnē Occupational Health Information Online (OHIO) | Pam Group
Ja Jums ir kādi jautājumi par arodveselību vai mūsu veselības apsekošanas programmu,
lūdzu, vispirms sazinieties ar savu tiešo priekšnieku vai ar personāldaļas padomnieku pa
šādiem numuriem:
Amy Coburn, 01382 834120 vai amy.coburn@tayside-contracts.co.uk
Jenny McAllister, 01382 834043 vai jenny.mcallister@tayside-contracts.co.uk
Suzanne Keay, 01382 834094 vai suzanne.keay@tayside-contracts.co.uk

