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Nyhedsbrev nr. 21
Tidsplan og P-møder
På personalemøderne for de fastansatte i Silkeborg og Viborg 30. marts blev
tidsplanen for endelig sammenlægning af vagtcentral og indførelse af døgnvagt
i Silkeborg gennemgået. Tidsplanen blev også beskrevet i sidste nyhedsbrev
nr. 20.
P-møderne gav anledning til mange gode og opklarende spørgsmål. Mange af
de ændringer der er på vej slår særligt igennem i Silkeborg. Derfor udsendes
der et særskilt referat fra dette møde til det fastansatte Silkeborg-personale.
Yderligere spørgsmål kan naturligvis dukke op hen ad vejen. Sørg endelig for
at få dem stillet efterhånden som de opstår, så de kan blive besvaret og delt
med andre.
Den korte status for tidsplanen er, at den holder. I forhold til de udmeldte
datoer er der foretaget en enkelt ændring, som der også blev informeret om
på P-møderne, således at døgnvagten indføres mandag den 20. juni i Silkeborg
i stedet for fredag den 17. juni. Det handler alene om, at vi ikke ønsker at
indføre en større ændring på en fredag – lige op til en weekend.
Ellers har alle stationer nu valgt endelig vagtordning, således at den videre
planlægning kan gå i gang.

Ulykke med lykkelig udgang
Som bekendt forulykkede Lars fra Them Brandstation på vej til brand i
tankvogn søndag den 3. april 10.45.

Det var en voldsom ulykke, og på trods af en stor flænge i hovedbunden, en
mindre skulderskade, hudafskrabninger og knubs er Lars heldigvis sluppet
heldigt fra hændelsen.
Der var tæt kontakt til Lars og hans familie efter ulykken og der skal lyde en
meget stor tak til alle, der på forskellig vis var involveret i at håndtere
ulykkens forløb på en yderst professionel og kollegial måde.
Og naturligvis endnu en hilsen til Lars, som ønskes fortsat god bedring, samt
til hans familie, som fik sig et voldsomt chok.
Tankvognen som Lars kørte i kommer aldrig ud at køre igen. Der er
midlertidigt kommet en reservetankvogn ud til station Them. Når
forsikringsselskabet er færdige med at behandle sagen vil der blive lavet en
endelig løsning med omrokering af køretøjer.

Ubesat stilling i Team Service Silkeborg
Som allerede oplyst vil der blive opslået en ledig stilling til Team Service.
Stillingen bliver opslået her i april måned og alle vil kunne søge den – både
interne og eksterne. Internt meldes stillingsopslaget ud et par dage før den
kan ses eksternt, så der er et lille forspring.

Sundhedsordning
I Silkeborg Kommune er der en sundhedsordning, som alle kommunens
ansatte kan benytte.
Ordningen omfatter bl.a. massage, zoneterapi, fysioterapi, kiropraktik,
helbredstjek og diverse holdtræning.
Denne ordning kan nu bruges af alle ansatte i Midtjysk Brand og Redning. I
kan læse mere om, hvad ordningen omfatter på ZoomIN (hvis I har glemt
hvordan I kommer på ZoomIN som deltidsansatte, kan I finde vejledningen
som blev sendt ud i Nyhedsbrev nr. 18).
På nedenstående skærm-dump kan I se, hvor I finder materialet om
sundhedsordningen.
Der er udarbejdet en særskilt folder om ordningen, der på side 3 beskriver,
hvordan I kommer ind og bruger ordningen. Folderen er sendt med ud til Jer
sammen med nyhedsbrevet.

God weekend til alle.

