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Brangūs tėvai / globėjai
Švietimo skyriaus tikslas yra uždaryti mokyklas, kad sustabdytume Korona viruso plitimą.
Kadangi turime labai mažai darbuotojų, labai svarbu mokykloje išlaikyti kuo mažesnį
vaikų skaičių, kad sustabdytume plitimą ir saugiai vykdytume suplanuotą veiklą.
Pridedu jums būtinosios reikmės darbuotojų sąrašą.
Jei esate būtinosios reikmės darbuotojas, siųskite
neišvengiamos būtinybės atveju.
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Švietimo skyriaus patarimai:
Jei esate būtinosios reikmės darbuotojas, tačiau neleisdami vaikų į mokyklą
negalėtumėte eiti į darbą , tada vaikai ateina pas mus. Tačiau, jei galite rasti vaikų
priežiūros alternatytų, jūsų vaikas lieka namuose.
Būkite saugūs. Tai labai sudėtingi laikai.
Nuoširdžiai

Carrie Norman

Būtinosios reikmės darbuotojų sąrašas –

• Sveikata ir socialinė priežiūra
Tai apima, bet neapsiriboja, gydytojai, slaugytojai, akušeriai, paramedikai, socialiniai darbuotojai,
slaugytojos ir kiti būtinosios sveikatos ir socialinės priežiūros darbuotojai, įskaitant savanorius;
paramos ir specialistų darbuotojus, reikalingus Jungtinės Karalystės sveikatos ir socialinės rūpybos
sektoriui išlaikyti; tiems, kurie dirba kaip sveikatos ir socialinės priežiūros tiekimo grandinės dalis,
įskaitant vaistų gamintojus ir platintojus, bei medicininės ir asmeninės apsaugos priemones.
• Švietimas ir vaikų priežiūra
Tai apima vaikų darželio ir mokymo darbuotojus, socialinius darbuotojus ir specialistus, kurie turi
išlikti aktyvūs COVID-19 atsako metu.
• Pagrindinės viešosios paslaugos
Tai apima teisėsaugos darbuotojus, religinius darbuotojus, labdaros organizacijų darbuotojus,
tuos kurie teikia pagrindinių reikmių paslaugas, atsakingiems už šermenis ir laidotuves,
bei žurnalistams ar kitiems darbuotojams teikiantiems viešąsias paslaugas.
• Vietinė ir nacionalinė valdžia
Tai apima tik tas administracines profesijas, kurios reikalingos veiksmingam kovojimui prieš
COVID-19 arba esminių viešųjų paslaugų darbuotojams, pavyzdžiui, išmokų mokėjimo, įskaitant
valdžios institucijas ir kariuomenės tarnautojus bei vadovus.
• Maistas ir kitos būtinos prekės
Tai apima asmenis, susijusius su maisto gamyba, perdirbimu, platinimu, pardavimu ir pristatymu,
taip pat tuos, kurie yra būtini kitų pagrindinių prekių (pavyzdžiui, higienos ir veterinarinių vaistų)
tiekimui.
• Visuomenės saugumas ir nacionalinis saugumas
Tai apima policijos ir pagalbinius darbuotojus, Gynybos ministerijos civilius gyventojus, rangovus
ir ginkluotųjų pajėgų personalą (tuos, kurie yra labai svarbūs siekiant užtikrinti pagrindinius
gynybos ir nacionalinio saugumo rezultatus ir kurie yra būtini reaguojant į COVID-19 pandemiją),
gaisrininkai ir gelbėtojai (įskaitant pagalbinius darbuotojus), Nacionalinės nusikalstamumo
agentūros darbuotojai, pasienio saugumo palaikymo darbuotojai, kalėjimų ir lygtinio paleidimo
darbuotojai ir kiti nacionalinio saugumo darbuotojai, įskaitant tuos, kurie yra užsienyje.
• Transportas
Tai apima tuos, kurie užtikrins oro, vandens, kelių ir geležinkelių keleivių ir krovinių vežimo būdus,
veiksiančius COVID-19 atsako metu, įskaitant tuos, kurie dirba transporto sistemose
palaikančiose tiekimo grandines.
• Komunalinės paslaugos, komunikacija ir finansinės paslaugos
Tai apima darbuotojus, reikalingus esminėms finansinėms paslaugoms teikti (įskaitant bankų,
statybos draugijų ir finansų rinkos infrastruktūros darbuotojus, statybos draugijas ir finansų rinkos
infrastruktūrą), naftos, dujų, elektros energijos ir vandens sektorius (įskaitant kanalizaciją),
informaciją apie technologijų ir duomenų infrastruktūros sektorius ir pirminės pramonės tiekimui
tęsti COVID-19 atsako metu, taip pat pagrindiniai darbuotojai, dirbantys civilinėse branduolinėse ,
cheminėse medžiagose, telekomunikacijose (įskaitant, bet neapsiribojant, tinklo operacijas,
inžinerija, skambučių centro darbuotojai, IT ir duomenų infrastruktūra, 999 ir 111 ypatingos svarbos
paslaugų teikėjai), pašto paslaugos ir pristatymas, mokėjimų paslaugų teikėjai ir atliekų šalinimo
sektoriai.
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