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Informații despre virusul Corona pentru lucrătorii sezonieri din Europa de Est
Virusul Corona (Covid 19) este o boală infecțioasă periculoasă. În ciuda riscului de infecție, lucrătorilor sezonieri din Europa 
de Est le este permis să lucreze în Germania în domeniul agriculturii. Cele mai importante informații despre drepturile dvs. în 
calitate de angajat:

Călătoria este permisă doar cu avionul. Compania la care o să lucrați trebuie să organizeze călătoria. După sosi-
rea la aeroport, veți fi examinați de personalul medical.

Compania dvs. trebuie să vă informeze despre măsurile de protecție necesare în limba maternă.

Regulile speciale de carantină se aplică în primele 14 zile de la sosire. Acestea trebuie să fie asigurate de șeful 
dvs., dar chiar și după aceea, șeful dvs. trebuie să facă totul pentru a vă proteja sănătatea.

În prezent există reglementări speciale legate de programul de lucru, dar oricum nu trebuie să lucrați până la 
epuizare.

Aveți dreptul la salariul minim prevăzut de lege. Aceasta este în prezent de 9,35 € brut pe oră. Acesta este vala-
bil și pentru munca în acord. Scurtări din salar sunt permise numai într-o anumită măsură.

Dacă aveți impresia că șeful dvs. încearcă să profite de situația din momentul de față, vă rugăm să ne contactați cât mai cu-
rând posibil. O să vă informăm despre drepturile dvs. și o să încercăm să găsim o posibilitate cât mai bună pentru a vă putea 
îmbunătăți situația.

Contact:  Trimiteți-ne un mesaj pe Facebook: 
www.facebook.com/seasonalworkersgermany/ 
Email: info@emwu.org

 Linia telefonică a proiectului Faire Mobilitaet pentru muncitorii agricoli:
 0800 0005602

Despre noi: Asociația Europeană pentru problemele lucrătorilor migranți e.V. (EVW) a fost fondată în anul 2004 de către 
sindicatul IG BAU (Sindicatul pentru industrie, agricultură și construcții) și se ocupă de problemele muncitorilor 
din Europa Centrală și de Est. Oferă sfaturi gratuite și confidențiale în privința codului muncii și a codului social, 
în limba maternă. EVW cooperează cu proiectul înfiintat de DGB „Mobilitate echitabilă“. Proiectul ajută muncitorii 
din țările UE, din Europa Centrală și de Est la aplicarea salariilor și a condițiilor de muncă echitabile în Germania. 
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