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Вашата работа

Контролен списък за работници

Трябва да бъдете обучени да извършвате работата си и да Ви бъде заплатено за всички периоди 
на въвеждане и обучение. Трябва да можете да попитате за помощ. Вашият работодател трябва да
се е споразумял с компанията относно обучението, от което се нуждаете.

Вашите права като работник в Обединеното кралство

Вашите права като работници са защитени от законите на Обединеното кралство
За повече информация сканирайте кодовете в края на всеки раздел. Ако имате някакви притеснения, моля, свържете се с нас.

Обадете се на нашата безплатна и конфиденциална линия за съобщаване на 0800 432 0804 

или изпратете имейл на intelligence@gla.gov.uk

Трябва да имате ясен договор. Вашият работодател трябва да Ви помогне да разберете Вашата
работа и Вашите права на отпуски, работните часове и почивките.

Какво, къде и за колко дълго
Трябва да знаете къде ще работите, какво ще правите и колко дълго ще бъдете там. Не трябва да се
налага да оставете през нощта, без първо да бъдете информирани. Не трябва да Ви карат да спите,
докато пътувате в транспортно средство.

Пари
Трябва да Ви бъде плащана най-малко националната минимална надница. От Вашето заплащане
трябва да бъдат удържани само данък и национални осигуровки, освен ако не е договорено друго с
работодателя. Трябва да получавате фиш за заплатата. Не трябва да плащате, за да работите.

Обучение

Без заплахи и тормоз
Никой не трябва да Ви заплашва или принуждава. Никой не трябва да проявява физическо насилие.
Вие сте свободни да напуснете работата си. Никой няма право да задържа паспорта Ви.

Настаняване
Ако е предоставено жилищно настаняване, то трябва да е безопасно и сигурно. Не трябва да
плащате твърде много всяка седмица и трябва да имате право да напуснете.

Вода и почивки
Трябва да имате достъп до питейна вода, тоалетни и място да миете ръцете си. Трябва да имате
почивка след най-много 6 часа работа.

Безопасност на работното място
Работата Ви трябва да е безопасна. Трябва да Ви бъдат предоставени безплатни предпазни средства
и облекло. Вашият работодател трябва да съгласува с компанията как да се поддържа Вашата
безопасност.

Транспорт
Транспортът трябва да е безопасен, да разполага с комплекти за първа помощ, предпазни
колани и да е управляван от квалифицирано лице.

Свобода
Трябва да се чувствате свободни да работите където изберете, да напуснете и да уведомите някой,
че нещо не е наред с Вас или друг работник.


