Szanowni Państwo,
Nowy Plan Biznesowy Tayside Contracts i Zapoznanie z Dyrektorem Zarządzającym
Zanim przystąpię do szczegółowego omówienia powodu dla którego zwracan się do Państwa na
piśmie, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, jak wielkie wrażenie wywarła na mnie fantastyczna reakcja
wszytkich osób w Tayside Contracts na niezwykle trudne okoliczności, w jakich pracujemy. Istnieje
tak wiele przykładów na to jak wspaniałe są usługi publiczne świadczonej przez Państwa, w tym:
•

•

•

Utworzenie harmonogramu (dyżurów) dla naszych ludzi (w ciągu kilku godzin) w celu
przeprowadzenia niezbędnego sprzątania w Centrum Szczepień Masowych (the Mass
Vaccination Centre) w Caird Hall, aby centrum to mogło być szybko otwarte dla prowadzenia
działalności oraz utrzymywane w czystości i bezpieczeństwie.
Konieczność zmiany uzgodnień dotyczących naszych usług cateringu, sprzątania, janitorskich
i patrolowania przejść dla pieszych w pobliżu szkół - po raz kolejny - gdyż szkoły w Tayside
częściowo są ponownie otwierane dla uczniów w tym tygodniu. Obejmowało to ogromny
wysiłek podjęty w celu zapewnienia wszystkim możliwości poddania się testom na COVID.
Każdy, kto tak wspaniale zareagował na trudne zimowe warunki pogodowe w ostatnim czasie
– udanie się w te miejsca i kontynuowanie świadczenia podstawowych usług, zapewnienie, że
nasze drogi i chodniki były oczyszczane, a także umożliwianie Centrom Testowym Covid
i Centrom Szczepień Masowych na prowadzenie działalności, w ramach krajowej walki
z pandemią.

Jest to tylko kilka przykładów - mógłbym wymienić o wiele więcej.
Od czasu przyłączenia się do Tayside Contracts najbardziej żałuję tego, że nie mogę normalnie się
przemieszczać i podróżować, aby wyrazić Państwu osobiście moje ogromne "podziękowanie". To co
robicie jest tak inspirujące i jestem bardzo wdzięczny wszystkim w Tayside Contracts za dalsze
wspieranie naszych społeczności i siebie nawzajem w tych niezwykle trudnych czasach.
Pomimo pandemii, prowadzone są nadal inne prace i to właśnie w tej sprawie chciałem się
z Państwem skontaktować. Naprawdę ważną częścią tych prac jest nasz nowy Plan Biznesowy, jaki
określa cel naszego istnienia oraz to co powinniśmy robić, aby zapewniać ludziom z Tayside to co
najlepsze.
Plan Biznesowy jest opracowywany przez grupę ludzi z całej organizacji i chciałbym skorzystać
z możliwości podzielenia się z Państwem tymi przemyśleniami oraz usłyszenia co Wy sami macie do
powiedzenia. Byłaby to również dla mnie świetna okazja na spotkanie z Państwem, jeśli jeszcze tego
nie zrobiliśmy. Niestety, ze względu na ograniczenia związane z Covid, możemy to zrobić tylko
w bardzo ograniczony sposób.
Jeśli jesteście Państwo zaintereswani poznaniem Planu Biznesowego oraz udzieleniem pomocy
w kształtowaniu naszej przyszłości, w przyszłym tygodniu zorganizuję kilka sesji za pośrednictwem
(aplikacji) Microsoft Teams. Jeśli będziecie mogli wziąć w udział w jednej z nich, byłoby wspaniale
gdybyśmy mogli się spotkać, nawet tylko na godzinę.
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Opcje dat/godzin:
Wtorek 2 marca – 15:00 – 16:00
Środa 3 marca – 12:00-13:00
Jeśli chcecie Państwo przyłączyć się do mnie podczas sesji, należy poinformować o tym Ashleigh
Robertson, wysyłając do niej e-mail na adres Ashleigh.robertson@tayside-contracts.co.uk, po czym
doda ona Państwa do listy osób zaproszonych na spotkanie. Należy również skontaktować się ze
swoim przełożonym, aby upewnić się, że jest to w porządku, czyli upewnić się, że w Waszym zespole
(pracowniczym) jest wystarczająco dużo osob, które mogą Was zastąpić (w pracy).
Jeśli chcecie Państwo wziąć udział w taki spotkaniu, ale nie odpowiada Wam godzina (lub chcelibyście
być zaangażowani w inny sposób), należy poinformować o tym Ashleigh, abyśmy mogli zorganizować
coś innego.
Mam nadzieję, że uda mi się zapoznać z Państwem podczas jednej z tych sesji w przyszłym tygodniu
i jeszcze raz dziękuję za wszystko co robicie.
Pozdrawiam
Keith
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