معلومات متعددة اللغات حول فيروس كورونا المستجد والوظيفة الصغيرة
( )1أعمل في وظيفة صغيرة وأُصبت بفيروس كورونا المستجد .هل سيستمر دفع أجري؟
إذا أصبت بالمرض ،سيواصل رب عملك دفع أجرك المعتاد لفترة تصل إلى ستة أسابيع .ويسري ذلك أيضًا عند إثبات إصابتك
بفيروس كورونا المستجد.
( )2أنا أعمل في وظيفة صغيرة ،واآلن قيد الحجر الصحي .هل سأحصل على أجري على الرغم من ذلك؟
إذا كنت أنت نفسك لست مريضًا ،وتم إيداعك قيد الحجر الصحي من قبل أحد األطباء ،ينطبق بذلك قانون الحماية من العدوى .ومن
ثم ستسمر في الحصول على أجرك لمدة ستة أسابيع .يُمكن لرب العمل تعويض هذه المصروفات من مكتب الصحة المختص.
ي العمل للمزيد من الوقت ،ومن ث ّم فإنني أتخطى حد  450يورو .هل ال يزال عملي
( )3بسبب فيروس كورونا المستجد ،يجب عل ّ
يُعتبر وظيفة صغيرة؟
إذا تجاوزت المستحقات السنوية قيمة  5.400يورو ،فلن تكون العمالة خاضعة للتأمينات االجتماعية اإلجبارية بشك ٍل تلقائي .تبقى
الوظيفة صغيرة إذا بقي حد األجر "بين الحين واألخر" ضمن النطاق المحدد ،ولم يتخطاه بشكل "غير متوقع".
عام واحد.
"بين الحين واألخر" تعني :لمدة ال تزيد عن  3شهور ميالدية خالل ٍ
"غير متوقع" يعني :لم يتم االتفاق عليه ُمسبقًا.
دورا في ذلك الصدد .فال يوجد حد أعلى لتجاوز قيمة األجر لثالث مرات.
عند تخطي مقدار الربح ،فإن مقدار الزيادة ال يلعب ً
( )4سيدفع لي رب عملي مبلغ  450يورو على الرغم من أنني ال أعمل .ما الذي يُمكنني فعله؟
لديك الحق في الحصول على أجرك بالكامل .قم بتوثيق مدة عملك بالتفصيل ،وبعد ذلك ستكون مطالبتك ُمستحقة .إذا كنت بحاجة إلى
مساعدة في ذلك الصدد ،برجاء التواصل مع نقابات العمال أو مجالس العمال أو جهات تقديم المشورة أو المحامين.
( )5هل تسري قوانين إعانة البطالة قصيرة األجل على من يعملون بوظائف صغيرة؟
ال .ال يحصل على إعانة البطالة قصيرة األجل سوى العاملون الخاضعون للتأمين االجتماعي اإللزامي .العاملون في وظائف صغيرة
ال يحصلون على إعانة البطالة قصيرة األجل ألنهم ليس لديهم تأمين ضد البطالة.
مهم! يجب أن تحصل على أجرك على الرغم من ذلك.
( )6هل سأحصل على حماية من إنهاء التعاقد بوصفي عامل في وظيفة صغيرة؟
العاملون في وظائف صغيرة لديهم نفس الحماية من إنهاء التعاقد مثل العاملون بدوام كامل .ويسري ذلك على الحماية العامة من
إنهاء التعاقد ،وعلى الحماية الخاصة من إنهاء التعاقد.
بعد تلقي إشعار إنهاء التعاقد ،يكون لديك  21يو ًما (بما في ذلك أيام السبت واألحد) لتقديم طلب للحماية من إنهاء التعاقد لدى محكمة
العمل.
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