
▪ reguliariai ir kruopščiai plausime ir džiovinsime rankas;

▪ pateiktomis dezinfekavimo priemonėmis dezinfekuosime 
rankas;

▪ dėvėsime veido kaukes gamybinėse ir negamybinėse patalpose 
ir stengsimės neliesti veido rankomis;

▪ kosėdami ar čiaudėdami laikykisimės geros higienos praktikos;

▪ laikysimės socialinio 2 m atstumo, įskaitant bendras patalpas, tokias 
kaip valgyklos, persirengimo kambariai ir rūkymo patalpas;

▪ toliau dirbsime paskirtose užtvarų ir pertvarų ribose;

▪ neleisime darbuotojams keliauti tarp darbo vietų.

BŪKITE BUDRŪS, SKIEPYKITĖS, SAUGOKITE SAVE IR KITUS

Nors džiaugiamės saulės spinduliais, o nacionalinės ir 

decentralizuotos vyriausybės siekia sušvelninti apribojimus nuo 

liepos 19 d. Anglijoje, mūsų įmonė yra pasiryžusi toliau užtikrinti 

savo darbuotojų ir jų šeimų saugumą ir gerovę tebesitęsiant 

koronaviruso pandemijai. 

Norėdami tai pasiekti, mes ir toliau besąlygiškai:



▪ jeigu jums pasireiškia COVID-19 simptomai, nedelsdami izoliuokitės ir 
atlikite PGR tyrimą, net jei simptomai yra nesunkūs ir nepriklausomai 
nuo to, ar esate pasiskiepiję;

▪ turite saviizoliuotis namuose, kol užssisakysite tyrimą ir lauksite jo 
rezultatų. Jei tyrimo rezultatas teigiamas, privalote izoliuotis; į 
izoliacijos laikotarpį įeina diena, kai pirmą kartą pasireiškė simptomai 
(arba diena, kai atlikote tyrimą, jei nėra simptomų), ir kitos 10 parų; 
Tai yra įstatymas;

▪ jeigu su jumis susisiekia vietinė NHS „Test & Trace“ tarnyba, privalote 
laikytis jų nurodymų;

▪ privalote toliau informuoti „Dunbia“ apie savo kelionių planus.

▪ Tiems, kurie visai nepasiskiepijo arba nebuvo pilnai paskiepyti 

o Jeigu keliaujate į „Amber“ (geltonojo) sąrašo šalis, 2 ir 8 dienomis 
reikės 10 dienų karantinuots ir pasidaryti tyrimus 

o Jei keliaujate į „Green“ (žaliojo) sąrašo šalis. Jums nebus leista grįžti 
į darbą, kol nebus patvirtintas neigiamas PGR kovido tyrimo 
rezultatas. PGR tyrimas turi būti atliktas per 2 dienas po grįžimo į 
JK

▪ Tie, kurie buvo pilnai paskiepyti, pagal įstatymą vis tiek privalo atlikti PGR 
testą 2 dieną (ar ankščiau) grįžus į JK. Jums nebus leista grįžti į darbą, kol 
nebus patvirtintas neigiamas kovido tyrimo rezultatas. Tai taikoma 
kelionėms į „Amber“ ir „Green“ sąrašo šalis

▪ Nepriklausomai nuo to, ar esate pasiskiepiję, keliauti „Red“ (raudonojo) 
sąrašo šalis nerekomenduojama dėl didelės kovido perdavimo rizikos ir 
privalomo karantino vyriausybės įstaigoje grįžus į JK.



Visų darbuotojų, jų šeimų ir bendruomenių, kuriose gyvename, sveikata, sauga ir gerovė yra 

nepaprastai svarbios priimant sprendimus. 

COVID-19 atvejų reikšmingai daugėja, dabar jų daugiau nei 30 000 per dieną.  

Mes visi esame asmeniškai atsakingi už šios ligos plitimo sustabdymą, nes ji ir toliau kelia pavojų jums ir 

jūsų šeimai.
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