Informații în mai multe limbi despre coronavirus și drepturile muncii
Consilierea continuie, dar vă anunțăm că n-o să mai strângem mână, ca să nu punem nimeni
în pericol să se infecteze. Dacă e posibil vă rugăm să ne transmiteți acte în mod electronic.
De altfel ne puteți contacta ca de obicei prin telefon.
Puteți să ne dați un telefon daca aveți întrebări privind gestionarea coronavirusului de către
angajatorul sau privind situația la locul de muncă.
Sursă: DGB Pressemitteilung 6.3.2020 și ajustarea BemA

1. Am voie sau am obligația să stau acasă?
Nu există un răspuns clar. Trebuie să distingem diferite cazuri:
•
•

•

Nu e voie să stați acasă doar din teama să vă infectați. Angajatorul poate să reactioneze cu o
avertizare sau după caz cu o concediere.
Dacă s-a dovedit că cineva din anturajul dvs s-a infectat cu coronavirusul puteți lipsi de la muncă din
motive personale și temporare. Primiți în continuare salariul. Toate persoanele infectate cu
coronavirus vor fi raportate la Gesundheitsamt (direcția de sănătate publică) de către medicul.
Dacă cineva s-a îmbolnăvit, cu coronavirus sau altceva, persoana această nu se duce la muncă și
angajatorul trebuie să plătească salariul în continuare.

2. diagnosticat cu coronavirus
Atenție: Dacă v-ați infectat cu coronavirus puteți informa angajatorul și colegii ca să preveniți răspândirea
coronavirusului.

3. Trebuie să mă duc în deplasare într-o regiune cu răspândire ridicată de coronavirus?
Obligația de muncă cuprinde în principiu și deplasări. Dacă riscul de infecție este
constatat prin autoritățiile (Gesundheitsamt - direcția de sănătate publică, Landratsamt Instituția Prefectului, poliție sau altele), atunci nu trebuie să călătoriți în aceste regiuni. Aici
găsiți o pagină de la Robert-Koch-Institut cu indicații actuale despre regiuni cu un risc
ridicat.
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(www.rki.de/…/Neuartiges_Coronavi…/Risikogebiete.html).

4. Ce dacă firma suferă de efectele coronavirusului, de ex. pentru că s-au întrerupt lanțurile
de aprovizionare?
Angajatorul poate să reducă orele de muncă. Angajatorul și Arbeitsagentur (agenția
publică de ocupare a forței de muncă) platesc Kurzarbeitergeld (îndemnizația pentru
programul redus de lucru), dar asta doar în cazul în care angajatorul a depus o cerere.
Fără Kurzarbeitergeld nu poate să trimite pe nimeni acasă. Concedii temporare fără
salariu împotriva dorinței angajațiilor nu sunt inadmisibile. Dacă vă dă angajatorul un act
care nu-l întelegeți - nu-l semnați. Dacă vă dă un acord despre un concediu fără salariu,
gândiți-vă înainte dacă vreți să semnați. Nu sunteți obligat.
Credite de timp de lucru nu pot fi epuizate de către angajatorul dacă vă trimite în
concediu. Trebuie întotdeaună să dați acordul dvs.
Dacă angajatorul decide să închide firma preventiv, trebuie să plătească în aceasta
perioada în continuare salariu la dvs.
5. Firma mea a fost pusă prin autoritățiile sub carantină sau a fost închisă. Primesc în
continuare salariu chiar dacă nu m-am îmbolnăvit?
Primiți în continuare salariul. După 6 săptămâni plătește asigurarea de sănătate.

6. Ce dacă din cauza coronavirusului se închide grădinița sau școala copilului meu? Pot să
stau acasă și primesc în continuare salariul?
Dacă copilul se îmbolnăvește sunt valabile regulamentele obișnuite: Angajații poate să se
ducă în concediu fără salariu din cauză boalei copilului. Din partea asigurării de sănătate
se plătește atunci pentru 10 zile, la părinți singuri 20 de zile o îndemnizație.
In cazul unei perioade mai scurte angajații pot primi salariul în continuare de la angajatori.

7. Ce măsuri de prevenție trebuie luate de către angajatorul meu ca să mă protejeze de
coronavirus?
Angajatorul are obligația de solicitudine. de exemplu trebuie să pune la dispoziție
produse de dezinfectanți. Firma trebuie să informeze despre protecția muncii și
regulamentele de igienă precum și să pune la dispoziție mijloacele potrivite.
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Links:
Informationen Bundesgesundheitsministerium (Deutsch, Englisch)
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Informationen zu aktuellen Entwicklungen weltweit und für Deutschland (Deutsch)
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-karte-101.html
Kontakte:

Anne Hafenstein (Deutsch, Englisch/English, Russisch/русский)
+49 159 01 83 09 03

Hendrik Lackus (Rumänisch/românesc)
+49 159 01 38 098 99

Gabriela Ruszala (Polnisch/ Polski)
+49 159 01 38 11 10

Pauline Lendrich (Deutsch, English/Englisch, Arabisch)
+49 159 01 38 09 06

Dzhemile Umerova (Englisch/English, Russisch/Pусский, Ukrainisch/Український)
+49 159 01 38 09 05
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Das Förderprogramm „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ wird durch das
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen
Sozialfonds gefördert.

