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В сътрудничество с:
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English

Русский

ТВОИТЕ ПРАВА  
КАТО РАБОТНИК 

ЗНАЕШ ЛИ, ЧЕ …

…никога не трябва да даваш магнитната си карта на   
 друг човек?

…от 01.01.2019 г. трябва да получаваш най-малко заплата  
 от 9,19 евро бруто за работен час?

…при работно време от повече от 6 до 9 часа имаш   
 право на почивка от общо 30 минути?

…след 9 часа работа имаша право на почивка   
 от 45 минути?

…нямаш право да работиш повече от 10 часа на ден, ако  
 нямаш специално разрешение?

…трябва да получиш най-малко 11 часа почивка след   
 края на смяната ти?

…имаш право на платен оптуск?

…в повечето страни работодателят ти трябва да ти 
 плаща здравни осигуровки?

…винаги можеш да се лекуваш анонимно и безплатно  
 при санитарите на корабостроителницата?

…не трябва да плащаш за защитната си екипировка?

…квартирата ти трябва да отговаря на минималния   
 немски стандарт?

…трябва да получиш компенсация (свободно време или  
 заплата) за отработените извънредни часове?

…лекарят или санитарят нямат право да информират без  
 твое съгласие работодателя ти за твоето заболяване?
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ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТИ, …

… да поискаш от твоя работодател писмен трудов договор на твоя  
 език, ако нямаш такъв!

… да приемаш уволнение само писмено!

… винаги внимателно да проверяваш справката за отработените  
 часове и едва тогава да подписваш!

… да искаш писмен фиш за заплата от твоя работодател, ако не  
 получаваш такъв!

… винаги да носиш в себе си удостоверението си за здравна   
 осигуровка!

… внимателно да провериш, дали имаш право на плащане на  
 заплатата в случай на болест?

Групата MEYER се застъпва за честност и почтеност. Ние не 
допускаме дискриминация, насилие или други престъпления. 
Молим те, да ни помагаш да се спазват всички права и всички 
работници да бъдат третирани честно!

Ако смяташ, че твоите права като работник или 
правата на твоите колеги не се спазват, се обърни 
…

… писмено към: compliancehotline@meyerwerft.de

… по телефона (английски/немски) на:  
 04961 – 81 4500

… по всяко време лично на: Порта 3 (Tor 3)

… към Съвета на работниците на MEYER WERFT.

MEYER WERFT ще ти помогне бързо, лично и 
дискретно!

Добре дошъл в корабостроителницата 
MEYER! Тази брошура те информира за 
правата ти като работник.

Моля прочети внимателно следващите указания, защото 
в Германия важат определени права за всеки работник, 
независимо от произхода!


