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Информация на тема коронавирус за сезонни работници  

от Източна Европа 

При заболяването Corona-Virus Disease (Ковид 19) става въпрос за опасно инфекциозно 
заболяване. Въпреки опасността 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 за европейски граждани. Ако обаче в последните 

14 дни си бил в обявен за рисков регион, то трябва задължително да си направиш тест за 

корона. Актуален списък на обявените за рискови региони ще намериш тук: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html. 

 Твоят работодател трябва да те информира за проложимите мерки срещу 

разпространение на вируса на твоя майчин език.  

 Трябва да получиш от твоят работодател трудов договор на майчиния ти език както и 

споразумение за удръжките от твоята заплата (напр. за пътуването до Германия, за 

настаняване, за храна). Твоят работодател трябва освен това да ти връчи фиш за 

заработената заплата всеки месец и документ, че си здравно осигурен. 

 Твоят работодател е длъжен да раздели работниците в групи, които следва да работят и 

живеят заедно. Контакт с работници от другите групи следва да се избягва. Дори и с 

работниците от твоята група трябва да се стремиш да пазиш разстояние от 1,5 метра!  

 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 твоята ситуация, обърни се към 

нас. Ние ще ти разясним твоите права и ще те упътим, какво да направиш в тази ситуация.  
 

Данни за контакт: 

- Посети нашата Facebook страница: 

https://www.facebook.com/seasonalworkersgermany  

- Ел. поща: info@emwu.org 

Телефон на проекта на DGB Faire Mobilität за работници в 

земеделието:  

Български език: 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 предлагаме безплатни консултации по трудово 

и социалноосигурително 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.  
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