Labas rytas,
Atsiprašau tų, kurie nedirba Vidurio Rytuose ir gavo šį laišką sekmadienį. UK ir visoje Europoje pastebimai
padidėjo Covid- 19 sergamumas, todėl manau svarbu pranešti, kaip tai paveiks SAS International.
Spalio 31 dieną UK vyriausybė paskelbė, kad nuo lapricio 5 dienos Anglijoje įvedamas karantinas. Anglija
prisijungia prie Velso, Airijos, Škotijos ir kitų Europos valstybių.
Jungtinės Karalystės vyriausybė išleido nutarimą, kad statybinės bendrovės ir įmonės tiekiančios produkciją
statybinėm bendrovėm nesustabdytų savo veiklos šiuo periodu. Todėl SAS International neuždarinės veiklos
ir visi filialai dirbs. Gamybiniai skyriai Bridgente, Škotijoje - Maybole ir Apolo Parke tęs produkcijos
gamybą, bei sandėliavimo/transportavimo paslaugos bus vykdomos Redinge.
Kolegos, kurie gali dirbti iš namų, prašau ir toliau dirbkite iš namų. Visi norintys ir negalintys dirbti iš namų
gali ir toliau dirbti ofise. Visos patalpos nuolat valomas ir dezinfekuojamos. Visi dirbantys tiek gamykloje, tiek
ofise turėtų padėkoti mūsų kolegoms už fantastišką darbą, kurie valo mūsų patalpas ir saugo mus visus.
Prašau ir toliau dirbkite kaip dirbote iki šiol. Jeigu bus kokių nors pasikeitimų jūsų tiesioginis darbo vadovas
jums praneš.
Aiškumo sumetimais, laikykitės šių taisyklių.
1. Negalite ateiti į darbą, jei turite Covid -19 simptomus. (Pagrindiniai Covid -19 simptomai yra: aukšta
temperatūra, kosulys, skonio ir uoslės nebuvimas). Jeigu jūsų temperatūra ne aukštesnė nei 37
laipsniai, bet jus kamuoja nuolatinis kosulys, prašau neikite į darbą ir nedelsdami užsiregistruokite
Covid -19 testui. Pagalvokite apie savo kolegas ir jų šeimos narius ir jokiais būdais neikite į darba.
2. Griežtai draudžiama važiuoti iš/į darbą ta pačia transporto priemone, jeigu tai nėra nurodyta ir
suderinta su tiesioginiu darbo vadovu. Bet kuriam kolegai, kuris dalijasi transporto priemone ir nėra
užsiregistravęs/suderinęs, gali būti taikomos drausminės nuobaudos.
3. Prašau vadovautis vyriausybės nustatytais Covid - 19 apribojimais ne darbo metu.
Jeigu jūs turite turite bet kokius Covid-19 simptomus, prašau susisiekite su :
Tracy Mason 07500 164 131.
Chris Harper 07584 188575.
Prašome neskambinti nedarbo valandomis ( darbo valandos yra nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 7 iki 18
valandos), nebent tai yra neišvengiama. Visais kitais klausimias nesusijusiais su Covid -19, prašau susisiekite
su savo tiesioginiu darbo vadovu.
Aš esu įsitikinęs, kad visi laikysis šių taisyklių ir darbas tiek iš namų, tiek ofisuose, tiek gamyboje bus
kordinuotas ir efektyvus.
Kaip visada, jeigu turite kokių nors klausimų nedelsdami susisiekite su manim.
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