Többnyelvű információ a Corona vírusról és a munkajogokról

A konszultációs munka folytatódik. Annak érdekében, hogy senkit ne tegyen ki a fertőzés
szükségtelen kockázatának, szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy további értesítésig
feladjuk az üdvözlő kézfogást.
Arra kérjük Önt, hogy a lehető legnagyobb mértékben szervezzék meg a
dokumentumok elektronikus továbbítását.
Egyébként telefonon is elérhetjük a szokásos módon. Ha bármilyen kérdése van azzal
kapcsolatban, hogy a munkáltató hogyan kezeli a Coronát, és milyen helyzetben van a
munkahelyen, kérjük hívjon fet minket.
Ha bármilyen kérdése van azzal kapcsolatban, hogy a munkáltató hogyan kezeli a
Corontát, és milyen helyzetben van a munkahelyen, kérjük, ne habozzon felhívni minket.
Forrás: a DGB sajtóközleménye, 2020.3.6 és a saját beállító BemA.
1. Lehetek-e otthon maradni?
Nincs egyszerű válasz. Különböző helyzetek vannak:
• Egyszerűen nem mehet dolgozni csak akkor, ha fél a fertőzéstől. A munkáltató
figyelmeztetéssel és szükség esetén elbocsátással válaszolhat.
• Ha bebizonyosodott, hogy valaki a környéken rendelkezik
Corona-vírussal, akkor ideiglenes, személyes okok miatt elkerülheti a
munkát. Még mindig megkapja a fizetését. Minden orvos a
Corona-vírussal szenvedő személyt az egészségügyi
osztályra bejelenti.
• Ha valaki beteg, Corona vagy valami más, akkor az a személy távol
marad a munkától, és a munkáltatónak továbbra is fizetnie kell a fizetést.

2. Diagnosztizált coronovírussal.
Figyelem: Ha a Corona vírust diagnosztizálták, akkor tájékoztathatja a munkaadóit és kollégáit
védelemről és óvintézkedésekről a vírus terjedésének megakadályozása érdekében.
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3. Kell üzleti útra menni egy olyan területre, ahol magas a Corona elterjedtsége?
A munka kötelessége az üzleti utakra is kiterjed. Ha a fertőzés kockázatát egy régió hatóságai
(egészségügyi hivatal, körzeti hivatal, rendőrség és mások) határozzák meg, akkor nem kell
utaznia ezekbe a régiókba. Itt található a Robert Koch Intézet weboldala a kockázati területek
aktuális leírásával (LINK).

4. Mi lenne, ha a vállalat szenved a Corona vírus következményeitől, például azért, mert az
ellátási láncok megszakadnak?
A munkáltatók rövid munkát rendelhetnek. A munkaadók és a foglalkoztatási ügynökség
ezután rövid munkaidőben járó ellátásokat fizetnek, de csak akkor, ha a munkáltató
kérelmezte őket.
Senkit sem lehet haza küldeni rövid távú munkajövedelem nélkül. A munkavállalók akaratával
szemben kötelező szabadon bocsátás nem megengedett. Ha a munkáltató olyan levelet küld
neked, amelyet nem ért meg, ne írja alá. Ha benyújt egy mentességi megállapodást, először
mérlegelje, hogy aláírja-e azt. Mert nem musàly. A munkaidő-számlákat a munkaadó nem
használhatja egyoldalúan, ha mentesít téged. Mindig szükséges az engedélyük. Ha a
munkáltató óvintézkedésként úgy dönt, hogy bezárja a céget, akkor továbbra is fizetnie kell
Önnek a bezárás ideje alatt.

5. A cégemet az illetékes hatóság karanténba helyezte, és felszólították a bezárásra.
Megkapom a bérem akkor is, ha nem vagyok beteg?
Ha vállalkozását karanténba helyezik, vagy arra kérik, hogy zárja be, akkor továbbra is fizetést
kap. Hat hét után az egészségbiztosítás továbbra is fizetni fog.

6. Mi a helyzet a munkámmal és a béremmel, ha az óvoda vagy a gyermekem iskolája a
koronavírus miatt bezárt? Lehetek otthon maradni és még mindig megszerezni a
pénzem?
Ha a gyermek megbetegszik, akkor a szokásos szabályokat kell alkalmazni: A munkavállalók a
gyermek betegsége miatt elbocsàthatjàk. A betegbiztosítás ezután 10 napig fizeti betegségi
ellátást, egyedülálló szülők számára 20 napot. Rövid ideig a munkavállalók továbbra is
fizethetnek bért a munkáltatótól.

7. Milyen óvintézkedéseket kell tennem a munkáltatómnak, hogy megvédjenek a
Coronától?
A munkáltató gondossági kötelezettséggel rendelkezik. Például fertőtlenítőszereket kell
rendelkezésre bocsátani. A társaságnak tájékoztatást kell nyújtania a munkahelyi biztonsági és
higiéniai szabályokról, és ehhez biztosítania kell az ehhez szükséges eszközöket.
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Links:
Informationen Bundesgesundheitsministerium (Deutsch, Englisch, Russisch, Arabisch)
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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