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. Noi te
informăm despre drepturile tale ca muncitor.
Informații importante:









Calătoria în Germania din statele membre Uniunii Europene este în principiu permisă. În cazul
în care în ultimele 14 zile te-ai aflat într-o zonă de risc, esti obligat/ă să faci testul de Corona.
O lista a zonelor de risc găsești pe pagina de internet:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html.
Compania unde lucrezi trebuie să te informeze despre măsurile de protecție împotriva Covid19 în limba ta maternă.
Din partea angajatorului trebuie să primești un contract de muncă în limba ta maternă precum
și un contract în care să se specifice costurile pentru transport, cazare și mâncare. Pe lângă
acestea angajatorul trebuie să îți înmâneze un stat de plată dar și o dovadă cum că în cazul unei
îmbolnăviri esti asigurat/ă medical.
Angajatorul tău trebuie să se asigure, că muncitorii sezonieri lucrează și locuiesc în aceleași
echipe. Contactul cu alte echipe trebuie evitat. Și în echipa ta trebuie respectată distanța de
minim 1,5 metri!
Ai dreptul la salariul minim prevăzut de lege. Aceasta este în prezent de 9,35 € brut pe oră.
Acesta este valabil și pentru munca în acord. Scurtări din salar sunt permise doar într-o anumită
măsură.

Dacă ai impresia că șeful tău încearcă să profite de situația actuală, te rugăm să ne contactezi cât mai
curând posibil. O să te informăm despre drepturile tale și o să încercăm să găsim împreuna o
modalitate de a îți îmbunătăți situația.
Contact:
-

Trimite-ne un mesaj pe Facebook:
www.facebook.com/seasonalworkersgermany/
E-mail: info@emwu.org

Liniile telefonice ‘‘Faire Mobilität‘‘ pentru muncitorii din agricultură:
Română: 0800 0005602

Despre noi: Asociația Europeană pentru problemele lucrătorilor migranți e.V. (EVW) a fost înfințată
în anul 2004 de către sindicatul IG BAU (Sindicatul pentru construcții, agricultură și mediu) și se
ocupă de problemele muncitorilor din Europa Centrală și de Est. Oferă sfaturi gratuite și confidențiale
pe teme legate de dreptul muncii și drept social, în limba ta maternă.
EVW cooperează cu rețeua de consiliere a DGB-ului „Faire Mobilität“. „Faire Mobilität“ 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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