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Ваша посада

Чек-лист для працівників

Ви повинн� пройти навчання, щоб вм�ти виконувати свою роботу. Пер�од навчання має оплачуватись.
У вас має бути можлив�сть звернення за допомогою та її отримання. Ваш роботодавець повинен був
домовитися з компан�єю про необх�дне для вашої роботи навчання.

Ваші права як працівника у Великобританії

Як працівник ви маєте право на захист ваших прав згідно законодавства
Великобританії. 
Для отримання додаткової інформації проскануйте коди в кінці кожного розділу. Якщо у вас є які-небудь питання, будь ласка, зв'яжіться з нами.

Зателефонуйте за номером нашої безкоштовної, конфіденційної лінії підтримки: 0800 432 0804 
або напишіть нам за електронною адресою: intelligence@gla.gov.uk

Ви повинн� мати ч�ткий � зрозум�лий догов�р. Роботодавець повинен роз’яснити вам суть вашої роботи,
пояснити вам все що стосується робочого часу та ваш� права на в�дпустку � в�дгули.

Що, де і як довго 
Ви повинн� знати, де ви працюєте, що ви будете робити � як довго ви там маєте бути. Вам не сл�д 
залишатися на н�ч, якщо вас про це не попередили. Н�хто не має права змушувати вас спати в транспорт�.

Гроші 
Виплачена вам зароб�тна плата повинна бути не меншою за м�н�мальну нац�ональну зароб�тну плату. З
вашої зарплати повинн� бути в�драхован� т�льки податки � нац�ональне страхування, якщо �нше не було
попередньо узгоджено з вашим роботодавцем. Ви повинн� отримати розрахункову квитанц�ю про 
оплату прац�. Ви не повинн� платити за роботу.

Навчання

Ніяких погроз чи образ 
Н�хто не має права погрожувати чи залякувати вас. Н�хто не має права застосовувати проти вас ф�зичне
насильство. Ви можете безперешкодно зв�льнитися з роботи. Н�хто не має права утримувати ваш
паспорт.

Проживання
Якщо житло надається, воно повинно бути безпечним � над�йним. Ви не повинн� платити занадто
багато щотижня, � у вас завжди повинна бути свобода вибору.

Вода і відпочинок
У вас повинен бути доступ до питної води, туалет�в � м�сця, де можна помити руки. У вас повинна бути
перерва максимум п�сля 6 годин роботи.

Охорона праці 
На робот� ви маєте почуватись безпечно. Вам повинн� безкоштовно надати захисне спорядження та одяг.
Ваш роботодавець повинен домовитися з компан�єю про забезпечення вашої безпеки п�д час роботи.

Транспорт
Транспорт повинен бути безпечним, в ньому мають бути аптечки першої допомоги � ремен� безпеки, а
керувати ним повинен квал�ф�кований вод�й.

Свобода
Ви маєте в�дчувати себе в�льно, можете працювати там, де сам� хочете, ви маєте право пов�домляти
кому-небудь, якщо з вами або �ншим прац�вником щось не так.


