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Информация относно Коронавирус за сезонни работници от Източна Европа
При заболяването Corona-Virus Disease (Covid 19) става въпрос за опасно инфекциозно заболяване. Въпреки 
рискът от заразяване, на сезонни работници от Източна Европа е позволено да работят в Германия в сферата 
на земеделието. Ние искаме да те информираме. Ето най-важната информация накратко: 

Пътуването до Германия е позволено единствено със самолет. Твоят работодател трябва да орга-
низира пътуването. При пристигането трябва да бъдеш прегледан от медицински персонал.

Твоят работодател трябва да те информира за проложимите мерки за ограничаване на разпрос-
транението на вируса на твоя майчин език. 

В първите 14 дни за тебе важат особени правила (карантина с възможност за работа). Условията 
за това трябва да бъдат осигурени от работодателя. Но и след това работодателят трябва да се 
погрижи да осигури безопасни условия на труд.

Важат особени правила по отношение на работното време. Въпреки това не си длъжен да рабо-
тиш до припадък.

Имаш право на най-малко минималната законова ставка в размер на 9,35 € за всеки изработен 
час. Това важи и при споразумение за заплащане на акорд. Удръжки са позволени в определени 
граници. 

Ако имаш чувството, че твоят шеф се опитва да се възползва от Ситуацията ти, обърни се към нас. Ние ще ти 
разясним твоите права и ще те посъветваме, какво да направиш в тази ситуация. 

Данни за контакт: 

Посети нашата Facebook страница: 
www.facebook.com/seasonalworkersgermany/ 
Email: info@emwu.org
Телефон на проекта Faire Mobilität за работници в земеделието:
0800 1014341

За нас:  Европейската асоциация за въпросите на работници мигранти (немски Europäischer Verein für 
Wanderarbeiterfragen e.V. (EVW)) е създадена през 2004 от синдиката IG BAU и се застъпва за 
правата на работници мигранти. Ние преглагаме безплатни консултации по трудово и социалноос-
игурително правo на твоя майчин език. EVW е партньор в проекта на DGB Faire Mobilität. Проектът 
работи за това, заплащането и условията на труд на работници от Източна и Централна Европа да 
бъде справедливо и да отговаря на немските закони. 

V.i.S.d.P.: Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen e.V., Thomas Hentschel, Olof-Palme-Str. 19, 60439 Frankfurt/Main
* Информация на тема Коронавирус за сезонни работници от Източна Европа – Актуализация: април 2020

https://bit.ly/сезоннаработа 


