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5.11.2020         5.11.2020 

 !العدالة في أزمة كورونا

 

ى موقعھا علالدخولوالتي تم  ÖGB اتحاد النقابات النمساویةل واالعمنقابةخدمة تقدمھا  jobundcorona.atیُعتبر موقع 
 .العثور فیھ على المعلومات والدعم أثناء األزمةللعمالاإلغالق األول. ھذا ھو المكان الذي یمكن فترة ملیون مرة خالل اإللكتروني

 .www.jobundcorona.at لكتروني موقع اإلالسؤالك، فیمكنك أیًضا طرح أسئلة على على جابة تجد اإلمن أنإذا لم تتمكن

 

الحجر الصحي وما یتعلّق بھ..1

 

 بالبقاء في المنزل . ھل ما زلت مضطًرا للذھاب إلى العمل؟انيیوصیالطبیب أو 1450الرقم الخاص باألزمة 

، وضعك الصحي الحالي ال یمكنّك من العملطبیبك أنيأركان إذاولیست كافیة لتبریر عدم القدرة على العمل. فإن التوصیة ، عامةالاعدة القفي
 .إجازة مرضیةبتقوم بتسجیل نفسك فیجب أن 

إذا كان ھناك اشتباه والة من الناحیة القانونیة. تقدیم أي توصیات فعّ ھ ال یمكن لف، غیر كاملةصالحیاتھكون1450إن الرقم الخاص باألزمة 
الحجر قراراً بصدر الُمخّول لھا أن تُ فھي إلى السلطات الصحیة، بتحویلك 1450فسیقوم مركز الرقم الخاص باألزمة، كورونابفیروسباإلصابة
 .الصحي

ذریعة حالة الیوجد في ھذه، فال وضعك في الحجر الصحي من قبل السلطات الصحیةیوصي بیصدر قراراً لم تقدیم إجازة مرضیة، ویتـّم إذا لم 
 .لعمللعدم االلتحاق با

األجل، صیرة إجازة قكمنحالعمال، مصالحرعایةبدافع واجب ،رقرّ في حالوب العمل بھذه "التوصیات". صاحبالقیام بإبالغومع ذلك، ننصحك 
.عن ھذه الفترةاالحتفاظ بأجرك الكاملمع ي المنزل البقاء فسیكون بإمكانكف

 

 الطبیب؟عیادةسمح لي بالحضور إلى كیف یمكنني اإلبالغ عن مرضي إذا لم یُ 

، السكك الحدیدیة(عمال  BVAEB من قبل موظفون ) ووالعمال، ال( ÖGK اتحاد النقابات النمساویةلدىالمؤمن علیھم للموظفین بالنسبة 
منعبر الھاتف الحصول على اإلجازة المرضیة ،طوال فترة أزمة كورونامكن لھم، فسیكون من المموظفو الخدمة المدنیة)، و

.المتعاقدین مع شركة التأمیناألطباء 

 

 إن روضة أطفالي أٌغلقت بسبب االشتباه بإصابة كورونا. ھل یحق لي أن أبقى في المنزل؟

لفترة یتیح لك التغیب عن العمل ما سذاوھرعایة خاصة. االتفاق على الحصول على فترةإمكانیةإلى صاحب العمل بشأننوصیك بالتحدث
 رعایة طفلك.بھدف ضرورة أسابیعأربعةلى من أسبوع إتتراوح

الرعایة لطفلك ألن روضة إمكانیة إذا فقدت فجأةأنھ: ، یمكننا طمأنتك وحتى في حال لم یكن لدیك الحق في الحصول على فترة رعایة خاصة
حیث سیُعتبر أن  . ھترعایأن یقوم بھخر یمكنآشخصطفلك إذا لم یكن ھناك البقاء في المنزل ورعایة یمكنك فتغلق في وقت قصیر، ساألطفال 

 على یُطبّقبالمناسبة، ھذا االستحقاق ونسبیًا. ةغیابك قصیرت فترة: یستمر صاحب العمل في دفع راتبك إذا كانذنبكلیسالعمل التحاقك بعدم 
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من حقك یكون فسإذا كان على روضة األطفال أن تغلق مرة أخرى خالل أشھر الشتاء، فأساس كل حالة على حدة ولیس مرة واحدة في السنة: 
 مرة أخرى.بدفع األجر المتواصل ستحقاق الحصول على ھذا اال

 

 لحجر الصحي اآلن؟أخضع ل. ھل یجب أن مكان عمليھناك حالة كورونا مؤكدة في 

ولكن یمكن جداً . من اختصاص السلطات الصحیة حصراً اً ھذففرض تدابیر الحجر الصحي. أن یمن حیث المبدأ، ال یستطیع صاحب العمل 
الخاص أجرك الكاملأن یستمر في دفع علیھ یجبو. رعایة مصالح العمالواجبھ في بدافعجازة قصیرة األمد یقوم بمنحك إأن لصاحب العمل 

.ھذه الفترةب

 

 نفسي بالحجر الصحي؟كنت أنا ي أو أجري إذا بماذا یحدث لرات

من قبل الرقم الخاص لیس والسلطات الصحیة (من قبلكورونااالشتباه بعدوى إذا تم وضعك في الحجر الصحي في المنزل بسبب 
ففي ھذه الحالة سیتعیّن على صاحب العمل أن یدفع لك األجر الكامل العمل، بااللتحاق!) وبالتالي ال یمكنك 1450باألزمة

ھذا الدفع المستمر لألجور بالكامل إلى وفي المراحل التالیة ستقوم الحكومة الفدرالیة بتسدید . العملغیابك عنوقتطیلةوالمتواصل
 .صاحب العمل

 

؟ھل یجب علي العمل من المنزل إذا كنت في الحجر الصحي

 :نا بین أمرینیجب التمییز ھ

ل بطبیبك لمعرفة ما إذا كنتاتصباالأوالً قُـم ، أكیدةإذا كنت في الحجر الصحي ألن لدیك أعراض مرضیة •

لعمل وعلیك أن یجب أن تقوم با، فال كنت مریًضا وغیر قادر على العمل. إذاقادراً على إنجاز العمل أصالً 

.ترتاح وتعتني بنفسك

 

حتمل، ولكن ال تظھر علیك أعراض مُ عدوى إذا كنت في الحجر الصحي ألنھ تم تحدیدك كشخص اتصال •

أن لصاحب العمل یحق، ال ةھذه الحالوحتى في على العمل. قادراً من حیث المبدأ (ال تزال)فأنتالمرض ، 

المنزل العمل المكتبي مناتفاقیات تبقى. ومع ذلك، منك القیام بالعمل المكتبي من المنزل بقرار أحادي منھطلب ی

، على سبیل المثال منزل مع صاحب العملمن اليمكتبجدیدة للعمل الساریة المفعول ویمكن أیًضا إبرام اتفاقیة

.الحجر الصحي الخاص بكفترةطوال 

 

 یحق لصاحب العمل أن یطلب مني مھاماً لم أقم بھا من قبل؟ھل

ً كتابیاً أو شفھیالذي حصل جزًءا من عقد العملعتبر المھام التي تقوم بھا تُ  وھذا سیغیر ھذا العقد. مھام عملكفي أساسيتغییر وأي . ا
 .ما یجب أن یحظى بموافقة الطرفین: أنت وصاحب العمل

، للتھدید بضرر غیر متناسبمؤسستكضت إذا تعرّ فلصاحب العمل. الوفاءدیك أیًضا واجب یجب أن یكون لیرجى مالحظة ما یلي: 
  .قدر اإلمكانتقلیل ھذا الضررفي لزم بدعم صاحب العمل، فأنت مُ منع ذلكوكان بإمكانك 

 

العمل القصیر.2
 

:3ومرحلة 2، مرحلة 1یرجى االنتباه: العمل القصیر مرحلة 

قصیر یتعلق بھ الالعمل فھذا یعتمد على أي مرحلة من مراحل ، مختلفة جداً العمل القصیرالمتعلّقة بسئلةالعدد الكبیر من األاإلجابات على كون قد ت
.سؤالك

        5.11.2020 

 !العدالة في أزمة كورونا

 

ى موقعھا علالدخولوالتي تم  ÖGB اتحاد النقابات النمساویةل واالعمنقابةخدمة تقدمھا  jobundcorona.atیُعتبر موقع 
 .العثور فیھ على المعلومات والدعم أثناء األزمةللعمالاإلغالق األول. ھذا ھو المكان الذي یمكن فترة ملیون مرة خالل اإللكتروني

 .www.jobundcorona.at لكتروني موقع اإلالسؤالك، فیمكنك أیًضا طرح أسئلة على على جابة تجد اإلمن أنإذا لم تتمكن

 

الحجر الصحي وما یتعلّق بھ..1

 

 بالبقاء في المنزل . ھل ما زلت مضطًرا للذھاب إلى العمل؟انيیوصیالطبیب أو 1450الرقم الخاص باألزمة 

، وضعك الصحي الحالي ال یمكنّك من العملطبیبك أنيأركان إذاولیست كافیة لتبریر عدم القدرة على العمل. فإن التوصیة ، عامةالاعدة القفي
 .إجازة مرضیةبتقوم بتسجیل نفسك فیجب أن 

إذا كان ھناك اشتباه والة من الناحیة القانونیة. تقدیم أي توصیات فعّ ھ ال یمكن لف، غیر كاملةصالحیاتھكون1450إن الرقم الخاص باألزمة 
الحجر قراراً بصدر الُمخّول لھا أن تُ فھي إلى السلطات الصحیة، بتحویلك 1450فسیقوم مركز الرقم الخاص باألزمة، كورونابفیروسباإلصابة
 .الصحي

ذریعة حالة الیوجد في ھذه، فال وضعك في الحجر الصحي من قبل السلطات الصحیةیوصي بیصدر قراراً لم تقدیم إجازة مرضیة، ویتـّم إذا لم 
 .لعمللعدم االلتحاق با

األجل، صیرة إجازة قكمنحالعمال، مصالحرعایةبدافع واجب ،رقرّ في حالوب العمل بھذه "التوصیات". صاحبالقیام بإبالغومع ذلك، ننصحك 
.عن ھذه الفترةاالحتفاظ بأجرك الكاملمع ي المنزل البقاء فسیكون بإمكانكف

 

 الطبیب؟عیادةسمح لي بالحضور إلى كیف یمكنني اإلبالغ عن مرضي إذا لم یُ 

، السكك الحدیدیة(عمال  BVAEB من قبل موظفون ) ووالعمال، ال( ÖGK اتحاد النقابات النمساویةلدىالمؤمن علیھم للموظفین بالنسبة 
منعبر الھاتف الحصول على اإلجازة المرضیة ،طوال فترة أزمة كورونامكن لھم، فسیكون من المموظفو الخدمة المدنیة)، و

.المتعاقدین مع شركة التأمیناألطباء 

 

 إن روضة أطفالي أٌغلقت بسبب االشتباه بإصابة كورونا. ھل یحق لي أن أبقى في المنزل؟

لفترة یتیح لك التغیب عن العمل ما سذاوھرعایة خاصة. االتفاق على الحصول على فترةإمكانیةإلى صاحب العمل بشأننوصیك بالتحدث
 رعایة طفلك.بھدف ضرورة أسابیعأربعةلى من أسبوع إتتراوح

الرعایة لطفلك ألن روضة إمكانیة إذا فقدت فجأةأنھ: ، یمكننا طمأنتك وحتى في حال لم یكن لدیك الحق في الحصول على فترة رعایة خاصة
حیث سیُعتبر أن  . ھترعایأن یقوم بھخر یمكنآشخصطفلك إذا لم یكن ھناك البقاء في المنزل ورعایة یمكنك فتغلق في وقت قصیر، ساألطفال 

 على یُطبّقبالمناسبة، ھذا االستحقاق ونسبیًا. ةغیابك قصیرت فترة: یستمر صاحب العمل في دفع راتبك إذا كانذنبكلیسالعمل التحاقك بعدم 
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من حقك یكون فسإذا كان على روضة األطفال أن تغلق مرة أخرى خالل أشھر الشتاء، فأساس كل حالة على حدة ولیس مرة واحدة في السنة: 
 مرة أخرى.بدفع األجر المتواصل ستحقاق الحصول على ھذا اال

 

 لحجر الصحي اآلن؟أخضع ل. ھل یجب أن مكان عمليھناك حالة كورونا مؤكدة في 

ولكن یمكن جداً . من اختصاص السلطات الصحیة حصراً اً ھذففرض تدابیر الحجر الصحي. أن یمن حیث المبدأ، ال یستطیع صاحب العمل 
الخاص أجرك الكاملأن یستمر في دفع علیھ یجبو. رعایة مصالح العمالواجبھ في بدافعجازة قصیرة األمد یقوم بمنحك إأن لصاحب العمل 

.ھذه الفترةب

 

 نفسي بالحجر الصحي؟كنت أنا ي أو أجري إذا بماذا یحدث لرات

من قبل الرقم الخاص لیس والسلطات الصحیة (من قبلكورونااالشتباه بعدوى إذا تم وضعك في الحجر الصحي في المنزل بسبب 
ففي ھذه الحالة سیتعیّن على صاحب العمل أن یدفع لك األجر الكامل العمل، بااللتحاق!) وبالتالي ال یمكنك 1450باألزمة

ھذا الدفع المستمر لألجور بالكامل إلى وفي المراحل التالیة ستقوم الحكومة الفدرالیة بتسدید . العملغیابك عنوقتطیلةوالمتواصل
 .صاحب العمل

 

؟ھل یجب علي العمل من المنزل إذا كنت في الحجر الصحي

 :نا بین أمرینیجب التمییز ھ

ل بطبیبك لمعرفة ما إذا كنتاتصباالأوالً قُـم ، أكیدةإذا كنت في الحجر الصحي ألن لدیك أعراض مرضیة •

لعمل وعلیك أن یجب أن تقوم با، فال كنت مریًضا وغیر قادر على العمل. إذاقادراً على إنجاز العمل أصالً 

.ترتاح وتعتني بنفسك

 

حتمل، ولكن ال تظھر علیك أعراض مُ عدوى إذا كنت في الحجر الصحي ألنھ تم تحدیدك كشخص اتصال •

أن لصاحب العمل یحق، ال ةھذه الحالوحتى في على العمل. قادراً من حیث المبدأ (ال تزال)فأنتالمرض ، 

المنزل العمل المكتبي مناتفاقیات تبقى. ومع ذلك، منك القیام بالعمل المكتبي من المنزل بقرار أحادي منھطلب ی

، على سبیل المثال منزل مع صاحب العملمن اليمكتبجدیدة للعمل الساریة المفعول ویمكن أیًضا إبرام اتفاقیة

.الحجر الصحي الخاص بكفترةطوال 

 

 یحق لصاحب العمل أن یطلب مني مھاماً لم أقم بھا من قبل؟ھل

ً كتابیاً أو شفھیالذي حصل جزًءا من عقد العملعتبر المھام التي تقوم بھا تُ  وھذا سیغیر ھذا العقد. مھام عملكفي أساسيتغییر وأي . ا
 .ما یجب أن یحظى بموافقة الطرفین: أنت وصاحب العمل

، للتھدید بضرر غیر متناسبمؤسستكضت إذا تعرّ فلصاحب العمل. الوفاءدیك أیًضا واجب یجب أن یكون لیرجى مالحظة ما یلي: 
  .قدر اإلمكانتقلیل ھذا الضررفي لزم بدعم صاحب العمل، فأنت مُ منع ذلكوكان بإمكانك 

 

العمل القصیر.2
 

:3ومرحلة 2، مرحلة 1یرجى االنتباه: العمل القصیر مرحلة 

قصیر یتعلق بھ الالعمل فھذا یعتمد على أي مرحلة من مراحل ، مختلفة جداً العمل القصیرالمتعلّقة بسئلةالعدد الكبیر من األاإلجابات على كون قد ت
.سؤالك

ومع تطورات األوضاعقصیر وتكییفھا مع الالخاصة بالعمل والقوانینمراجعة اللوائحبدایة األزمة یقوم الشركاء االجتماعیین  باستمرار بمنذ 
1في المرحلة مؤسستك حالیاً ح ما إذا كانتیتوضفقد یكون من األفضل أوالً إلجابة على سؤالك وللتمكن من الذلك و. المشاكل الحالیة لكل فترة

.3أو 2أو 

أو تم تجدیده اعتباًرا من ھذا التاریخ، فأنت في 2020أكتوبر 1تاریخاعتباًرا منمؤسستكقصیر ألول مرة في الالعمل اعتماد نموذجإذا تم 
31تباراً من تاریخ اع، وفًقا لالتفاقیة، أو قامت بالتمدید األولياعتمدت للمرة األولى نموذج العمل القصیر المؤسسات التي جمیع .3المرحلة 

.2المرحلة في ، ھيعلى أبعد تقدیر2020سبتمبر 30ى وحت2020مایو 

.1المرحلة لوائح تدخل مایو 31بما فیھا2020مایو 31التي بدأت حتى لنموذج العمل القصیر ىاألولاتوالتمدیدجمیع االعتمادات 

ما ھو العمل القصیر في كورونا؟

بالمائة من دخلك السابق من صاحب العمل كل شھر. في 90إلى80ستحتفظ بعملك. ستستمر في تلقي ما بین مع ذلك سیتم تقلیل ساعات عملك و
.، والتي یستخدمھا صاحب العمل للتعویض عن ساعات العمل الضائعةAMSتعویضاً عن ذلك من مكتب العملصاحب العملالمقابل ، یتلقى 

مواجھة أزمة كورونا ، تفاوض الشركاء االجتماعیون منواالقتصاد ككلن المؤسسة التي تعمل لدیھاوكي تتمكوكي ال یتم تسریحك من العمل
.نموذج خاص: یمكن تقلیل ساعات عملك إلى صفر ساعةوتوصلوا إلى العمالیة وغرفة التجارة غرف الونقابة العمالالمكونون من 

:وإضافة إلى ذلك قرروا ما یلي

.نھایة الفترةقصیر وحتى شھر واحد بعد الالعمل فترة الحمایة من الفصل أثناء •

.لامجلس عمالتي لیس لھاكورونا أیضا في الشركات فيقصیر الالعمل إمكانیة تطبیق •

• ً ً إغالق الشركة في حالة ینطبق العمل القصیر أیضا .كلیا

!البدیلالخیار العمل الخاص بك ، فأبلغ صاحب العمل صراحةً بھذا لعقدإذا ُعرض علیك اإلنھاء (المؤقت) 

كم سیكون راتبي أو أجري خالل فترة العمل القصیر؟

قصیر الالعمل الذي كان یتقاضاه قبل بدء فترة للعاملجماليالراتب اإلقصیر الالعمل فترة : یعتمد الدخل أثناء ینطبق ما یلي على جمیع المراحل
، ولكن لیس ةاإلضافیوالساعاتالعمل اإلضافي تعویضاتوالرسوم اإلضافیة والعموالت الجاریة باإلضافة إلى لتعویضاتا(بما في ذلك 

:المصروفات / الوجبات الغذائیة وأجور العمل اإلضافي) ویضمن للموظفین الحد األدنى من الدخلتعویضات

.٪ من الدخل السابق90قصیر الالعمل فترة األجر في یكون قصیر ، العمل فترة یورو قبل 1.700,-حتى مبلغ ألجر اإلجماليا•

.٪ من الدخل السابق85قصیر الل فترة العماألجر في یكونقصیر ، الالعمل فترة یورو قبل 2.685,-األجر اإلجمالي حتى مبلغ •

یورو وما فوق قبل فترة العمل القصیر، یكون األجر في فترة العمل القصیر 2.688,-األجر اإلجمالي الذي كان اعتباراً من مبلغ •
.٪ من الدخل السابق80
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.یحق لصاحب العمل أن یحصل على أي تعویضفال، یورو5.370,-وفي حال كان األجر یتجاوز مبلغ •

.قبل فترة العمل القصیرالمھنيالتدریب أجر من الدخل الذي كانوا یتقاضوه ك٪ 100یتقاضونفبالنسبة للمتدربین ، •

قمت بغض النظر عن عدد الساعات التي وذلك دائًما في نھایة الشھر، ٪) 80/85/90(موعد االستحقاق المضمون من الدخل اإلجماليیكون 
لتي تعمل فیھا بالفعلالساعات اتكون أن أن یضمن لك : صاحب العمل ملزم و من األھمیةخلتعملك ال لتأدیتكبالفعل. ومع ذلك ، فإن بعملھا 

.مدفوعة األجر

موقت. التي عملتھاجمیع الساعاتأجرة لك فع دُ علیك التحقق مما إذا كان قد سیسّھلھذا فمفصل للساعات التي عملت فیھا بالفعل. تسجیل نصیحة: قم 
zeitspeicher.at-https://ak: أوقات العمل بطریقة مفھومة وكاملةجمعالذي یساعدك على Appالخاص اتطبیقھبتقدیم AKنقابة العمال

)؟3أو المرحلة 2قصیر (المرحلة الالعمل فترة ھل یلزم وجود اتفاقیة / موافقة جدیدة لتمدید 

صاحب العمل كل من على ویتوّجب قصیر ، الحلة الثانیة أو الثالثة من العمل قصیر من جانب واحد: بالنسبة للمرالالعمل تنفیذ فترةنعم. ال یمكن 
.والموظف التوقیع على اتفاقیة جدیدة

عمل قصیر بأثر رجعي في الشركة؟فترة اعتمادھل یمكن 

قبل بدء فترة العمل القصیر.تقدیم الطلبات األولیة یجب أن یتّم اعتماد فترة العمل القصیر و:3المرحلة 

رجعي الر األثتطبیق وھنا یكون ممكناً نوفمبر. 20حتى ھواآلنفإن الموعد: بسبب الفرض المفاجئ لـ "اإلغالق" الثاني انتباه
.01.11.2007للطلب لتاریخ

قصیر؟الالعمل بدء قبل والوقت اإلضافيب علي استخدام رصید اإلجازة ھل یتوجّ 

ورصید الساعات على أنھ یجب "تخفیض اإلجازات القدیمة من السنوات السابقة في كوروناقصیر ـالبالعمل ةخاصتنص المبادئ التوجیھیة ال
فترات اإلجازة أو اإلجازة القدیمة ، استخدام قصیر. لذلك إذا طلب صاحب العمل لاالعمل فترة إن أمكن" قبل أو أثناء اإلضافیة أو الوقت المفتوح

.فیجب علیك القیام بذلك

ن تطبیق العمل القصیر في كورونا في المؤسسة؟كیف ومتى یمك

القانونیة والشخصیاتیمكن للجمعیات كما . نوع عملھاعنوھا بغض النظر عن حجمأن یُطبّق في مؤسستك كورونا ممكن فيصیرالقالعمل إن 
اعتمادترغب في مؤسستكقصیر. إذا كانت الالعمل اعتمادالتي تشارك في الحیاة العملیة (مثل المتاحف العامة) ولعام العاملة في مجاالت الحق ا

.یمكن القیام بذلك عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف. وAMSـ مكتب العمل فإن الخطوة األولى ھي االتصال ب،قصیرالعملال

.لامجلس العمجاھزة للتوقیع مع مؤسسةإبرام اتفاقیة بھدفالمؤسسةفي الوقت نفسھ ، تجري المناقشات على مستوى 

قصیر؟الل المساھمة في العمل اكیف یمكن لمجلس العم

في المجلس. على أي حال ، یجب أن یشاركقصیر اللضمان إجراء مفاوضات بشأن العمل اًصالً ل الخاص بك مھًما ایمكن أن یكون مجلس العم

ومع تطورات األوضاعقصیر وتكییفھا مع الالخاصة بالعمل والقوانینمراجعة اللوائحبدایة األزمة یقوم الشركاء االجتماعیین  باستمرار بمنذ 
1في المرحلة مؤسستك حالیاً ح ما إذا كانتیتوضفقد یكون من األفضل أوالً إلجابة على سؤالك وللتمكن من الذلك و. المشاكل الحالیة لكل فترة

.3أو 2أو 

أو تم تجدیده اعتباًرا من ھذا التاریخ، فأنت في 2020أكتوبر 1تاریخاعتباًرا منمؤسستكقصیر ألول مرة في الالعمل اعتماد نموذجإذا تم 
31تباراً من تاریخ اع، وفًقا لالتفاقیة، أو قامت بالتمدید األولياعتمدت للمرة األولى نموذج العمل القصیر المؤسسات التي جمیع .3المرحلة 

.2المرحلة في ، ھيعلى أبعد تقدیر2020سبتمبر 30ى وحت2020مایو 

.1المرحلة لوائح تدخل مایو 31بما فیھا2020مایو 31التي بدأت حتى لنموذج العمل القصیر ىاألولاتوالتمدیدجمیع االعتمادات 

ما ھو العمل القصیر في كورونا؟

بالمائة من دخلك السابق من صاحب العمل كل شھر. في 90إلى80ستحتفظ بعملك. ستستمر في تلقي ما بین مع ذلك سیتم تقلیل ساعات عملك و
.، والتي یستخدمھا صاحب العمل للتعویض عن ساعات العمل الضائعةAMSتعویضاً عن ذلك من مكتب العملصاحب العملالمقابل ، یتلقى 

مواجھة أزمة كورونا ، تفاوض الشركاء االجتماعیون منواالقتصاد ككلن المؤسسة التي تعمل لدیھاوكي تتمكوكي ال یتم تسریحك من العمل
.نموذج خاص: یمكن تقلیل ساعات عملك إلى صفر ساعةوتوصلوا إلى العمالیة وغرفة التجارة غرف الونقابة العمالالمكونون من 

:وإضافة إلى ذلك قرروا ما یلي

.نھایة الفترةقصیر وحتى شھر واحد بعد الالعمل فترة الحمایة من الفصل أثناء •

.لامجلس عمالتي لیس لھاكورونا أیضا في الشركات فيقصیر الالعمل إمكانیة تطبیق •

• ً ً إغالق الشركة في حالة ینطبق العمل القصیر أیضا .كلیا

!البدیلالخیار العمل الخاص بك ، فأبلغ صاحب العمل صراحةً بھذا لعقدإذا ُعرض علیك اإلنھاء (المؤقت) 

كم سیكون راتبي أو أجري خالل فترة العمل القصیر؟

قصیر الالعمل الذي كان یتقاضاه قبل بدء فترة للعاملجماليالراتب اإلقصیر الالعمل فترة : یعتمد الدخل أثناء ینطبق ما یلي على جمیع المراحل
، ولكن لیس ةاإلضافیوالساعاتالعمل اإلضافي تعویضاتوالرسوم اإلضافیة والعموالت الجاریة باإلضافة إلى لتعویضاتا(بما في ذلك 

:المصروفات / الوجبات الغذائیة وأجور العمل اإلضافي) ویضمن للموظفین الحد األدنى من الدخلتعویضات

.٪ من الدخل السابق90قصیر الالعمل فترة األجر في یكون قصیر ، العمل فترة یورو قبل 1.700,-حتى مبلغ ألجر اإلجماليا•

.٪ من الدخل السابق85قصیر الل فترة العماألجر في یكونقصیر ، الالعمل فترة یورو قبل 2.685,-األجر اإلجمالي حتى مبلغ •

یورو وما فوق قبل فترة العمل القصیر، یكون األجر في فترة العمل القصیر 2.688,-األجر اإلجمالي الذي كان اعتباراً من مبلغ •
.٪ من الدخل السابق80
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كذلك ، و(AMS)ومكتب العملمن البدایة. وینطبق ھذا على كل من المناقشات بین صاحب العمل القصیرالعمل اعتمادالمفاوضات حول
.؟تحل النقابة مكانھنافھعمالالضروریة. إذا لم یكن ھناك مجلس المؤسسةقصیر واتفاقیات الوقت الالمفاوضات حول اتفاقیة عمل 

ة في مؤسستي؟كیف یمكنني معرفة اللوائح الخاصة بالعمل القصیر المطبق

الموافقة ، نوصیك بقراءة اتفاقیة إعطاءقصیر. قبل الالعمل تنفیذمن حیث المبدأ ، یجب الحصول على موافقة صریحة من جمیع الموظفین قبل 
غرفة العمل أو ل أوال بمجلس العماتصقم باالیل ، وإذا كان لدیك أي أسئلة ، فالعمل المكتملة لوقت قصیر (اتفاقیة الشریك االجتماعي) بالتفص

النقابة ذات الصلة قبل التوقیع على أي شيء

المرحلة الثانیة ، لدیك أیًضا حق قانوني في ھذه المستندات: یجب على صاحب العمل إما أن یمنحك نسخة من اتفاقیة العمل القصیر أو اعتباراً من
.ضاة ھذه المستندات، یمكنك حتى مقاذلكإذا لم یفعلو. الخاصة بكالقصیرإنشاء قسیمة العمل

كم یمكن أن تدوم فترة العمل القصیر في كورونا؟

القصیر لمدة فترة العمل إذا لزم األمر، یمكن تمدید وثالثة أشھر. مدة ال تتجاوز كورونا بالقصیر في فترة العمل تم تحدید، 2و1في المرحلتین 
فترة العمل تمدید القیام ب. یمكن لصاحب العمل 2021مارس 31تاریخخیار التمدید حتىقُّرر أن یكون، 3ثالثة أشھر أخرى. مع بدایة المرحلة 

.أشھر على الفور6أو تقدیم طلب لمدة القصیر على مراحل 

قصیر؟الفترة العملتغییر ساعات العمل فيبمن جانب واحد أن یقوم ھل یمكن لصاحب العمل

قصیر. لم یعد من الالعمل البدء بقبل ُمعتمدة : من حیث المبدأ ، تنطبق نفس ساعات العمل التي كانت ینطبق ما یلي،3و 2في المرحلتین 
ساعات العمل ، الناتجة عن بوضع الخاصة البنودكما ینطبق في العمل القصیرالضروري إدراجھ بشكل منفصل في اتفاقیة العمل القصیر. 

اصیل حول ذلك.مزید من التفتزویدك بى العمل لوقت قصیر. یسعدنا العمل ، أیًضا علاالتفاقیة الجماعیة أو اتفاقیة العمل أو عقد

قصیر؟الالعمل فترة اإلجازة ومكافأة عید المیالد) في راتب الخاصة (يفوعاتلمدماذا یحدث 

في عام وعلیھ فستنال ٪). 90-80یتم منح المدفوعات الخاصة (راتب اإلجازة ومكافأة عید المیالد) بالكامل ، بغض النظر عن معدل االستبدال (

صاحب نوفمبر) منشھر یونیو ونھایة شھر إجازتك ومكافأة عید المیالد (بقیمة راتبك الكامل) كالمعتاد عند استحقاقھا (عادةً في نھایة راتب 2020

.العمل

ھذا یؤثر فقط على المبلغ اإلجمالي أو ما إذا كان المبلغ الكامل للمبلغ الصافي الذي سیتم دفعھ فما یتعلّق بأنلفترة طویلة ، كان ھناك عدم یقین 

یتم تخفیضھ في نلعید المیالد لك أن المبلغ الصافي إلجازتك أو مكافأة أن تضمنالعمالیةنقابة العمال والغرفحقق استطاعت مستحقًا أیًضا. لقد 

.قصیرالالعمل فترة 

ما الذي ینطبق علي؟-قصیر الالعمل فترة التدریب في متابعة

.قصیرالالعمل فترة ساعات العمل الضائعة أثناء فيالتدریب لمتابعة، ھناك إمكانیة 3مع بدایة المرحلة 

.یحق لصاحب العمل أن یحصل على أي تعویضفال، یورو5.370,-وفي حال كان األجر یتجاوز مبلغ •

.قبل فترة العمل القصیرالمھنيالتدریب أجر من الدخل الذي كانوا یتقاضوه ك٪ 100یتقاضونفبالنسبة للمتدربین ، •

قمت بغض النظر عن عدد الساعات التي وذلك دائًما في نھایة الشھر، ٪) 80/85/90(موعد االستحقاق المضمون من الدخل اإلجماليیكون 
لتي تعمل فیھا بالفعلالساعات اتكون أن أن یضمن لك : صاحب العمل ملزم و من األھمیةخلتعملك ال لتأدیتكبالفعل. ومع ذلك ، فإن بعملھا 

.مدفوعة األجر

موقت. التي عملتھاجمیع الساعاتأجرة لك فع دُ علیك التحقق مما إذا كان قد سیسّھلھذا فمفصل للساعات التي عملت فیھا بالفعل. تسجیل نصیحة: قم 
zeitspeicher.at-https://ak: أوقات العمل بطریقة مفھومة وكاملةجمعالذي یساعدك على Appالخاص اتطبیقھبتقدیم AKنقابة العمال

)؟3أو المرحلة 2قصیر (المرحلة الالعمل فترة ھل یلزم وجود اتفاقیة / موافقة جدیدة لتمدید 

صاحب العمل كل من على ویتوّجب قصیر ، الحلة الثانیة أو الثالثة من العمل قصیر من جانب واحد: بالنسبة للمرالالعمل تنفیذ فترةنعم. ال یمكن 
.والموظف التوقیع على اتفاقیة جدیدة

عمل قصیر بأثر رجعي في الشركة؟فترة اعتمادھل یمكن 

قبل بدء فترة العمل القصیر.تقدیم الطلبات األولیة یجب أن یتّم اعتماد فترة العمل القصیر و:3المرحلة 

رجعي الر األثتطبیق وھنا یكون ممكناً نوفمبر. 20حتى ھواآلنفإن الموعد: بسبب الفرض المفاجئ لـ "اإلغالق" الثاني انتباه
.01.11.2007للطلب لتاریخ

قصیر؟الالعمل بدء قبل والوقت اإلضافيب علي استخدام رصید اإلجازة ھل یتوجّ 

ورصید الساعات على أنھ یجب "تخفیض اإلجازات القدیمة من السنوات السابقة في كوروناقصیر ـالبالعمل ةخاصتنص المبادئ التوجیھیة ال
فترات اإلجازة أو اإلجازة القدیمة ، استخدام قصیر. لذلك إذا طلب صاحب العمل لاالعمل فترة إن أمكن" قبل أو أثناء اإلضافیة أو الوقت المفتوح

.فیجب علیك القیام بذلك

ن تطبیق العمل القصیر في كورونا في المؤسسة؟كیف ومتى یمك

القانونیة والشخصیاتیمكن للجمعیات كما . نوع عملھاعنوھا بغض النظر عن حجمأن یُطبّق في مؤسستك كورونا ممكن فيصیرالقالعمل إن 
اعتمادترغب في مؤسستكقصیر. إذا كانت الالعمل اعتمادالتي تشارك في الحیاة العملیة (مثل المتاحف العامة) ولعام العاملة في مجاالت الحق ا

.یمكن القیام بذلك عن طریق البرید اإللكتروني أو الھاتف. وAMSـ مكتب العمل فإن الخطوة األولى ھي االتصال ب،قصیرالعملال

.لامجلس العمجاھزة للتوقیع مع مؤسسةإبرام اتفاقیة بھدفالمؤسسةفي الوقت نفسھ ، تجري المناقشات على مستوى 

قصیر؟الل المساھمة في العمل اكیف یمكن لمجلس العم

في المجلس. على أي حال ، یجب أن یشاركقصیر اللضمان إجراء مفاوضات بشأن العمل اًصالً ل الخاص بك مھًما ایمكن أن یكون مجلس العم
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.٪ من قبل صاحب العمل. ال توجد تكالیف علیك40و AMSمكتب العملتحملھایمن تكالیف التدریب 60٪

یمكنك أیًضا وبالطبع تدریب أو تعلیم إضافي یقدمھ صاحب العمل. متابعة أو لندوات تحصیل علمي، یجب أن تكون مستعًدا 3في بدایة المرحلة 
احب العمل لیس ملزماً بشكل صریح فإن صتدریب مناسب. ومع ذلك، إجراءات في حال وجدتإلى صاحب العمل شخصیةتقدیم اقتراحات
!تحصیل علميتدریب أو تعلیم اإلضافي أو بالمباشرة بأي 

أو عمل مؤقت أو بدوام جزئي؟المدةعقد عمل محددولدي صیر القعمل الھل یمكنني أیًضا المشاركة في 

.وفقًا لذلكسیتم تخفیض ساعات عملك ، فبدوام جزئينعم! إذا كنت تعمل 

ستستمر بعد ذلك في تلقي تعویض وبالفعل مرة أخرى. والمخفّضة سیتم تخفیضھا الخاصة بكإن ساعات العملف،حالة تقاعد جزئيإذا كنت في 
.بالمائة90، حتى فسیتكفّل بالباقيAMSساعات العمل التي تقوم بھا، أما مكتب العمل دفع لك شركتك مقابل تسالدخل للتقاعد الجزئي. 

.وقت قصیربأیًضا العمل المؤقتینللعمال یمكن 

ماذا ینطبق على المتدربین؟

خالل فترة المتدربون ترفّعكامل. إذا بشكل التدریبستستمر حتى في تلقي تعویض و. المتدربینأن ینطبق نموذج العمل القصیر علىیمكن أیًضا 
/ أجر التدریب المھني أوالتدریب المھني النھائي ، فیجب زیادة أو إذا نجحوا في اجتیاز امتحان سنة تدریب مھني أعلى القصیر الى العمل 

.قصیراللعمل خالل فترة االرواتب وفقًا لذلك 

مضموًنا. یجب استخدام ما ال یقل تأھیلھم متدربین إال إذا كان العلىقصیراللعمل تطبیق اینطبق ما یلي أیًضا: ال یمكن ،3من المرحلة اعتباراً 
.بأكملھا للتدریب أو التدابیر المتعلقة بالوظیفةل الضائع خالل فترة العمل القصیرالعم٪ من وقت 50عن 

تقریراً حول أن تقدم في نھایة فترة العمل القصیر،فیتوّجب على شركة التدریب ٪ ،20یزید عن إذا تم تخفیض ساعات عمل المتدرب بمتوسط 
وألي مدى تّم تأمین التحصیل المھني.متدرب كلالتدابیر المحددة التي اتخذت لويلیصاإلنجاز التف

. ھل ینطبق علي العمل لوقت قصیر أیًضا؟أعمل بحد أدنىأنا 

 

فقط التقدم بطلب بحد أدنى لبطالة. لذلك ال یمكن ألي شخص كان یعمل لكل من یدفع أقساط تأمین امتاح في كوروناقصیر الالعمل 
، ال یمكن . ومع ذلكفإن األشخاص الذین یعملون بحد أدنى ال یشملھم ھنا التأمینلألسفكورونا.فيقصیر العمل الللحصول على 

مجال اإلطعام تكون فترة . في لعقد العمل المشتركوفقًا بالفصل تسري علیك فترات اإلشعار والعمل طردك ببساطة. لصاحب
.ارشعقل طوال فترة اإلع راتبك على األعلى المدیر أن یستمر في دفویتوّجبیوًما.14اإلشعار

 

ماذا یحدث إذا مرضت أثناء العمل لوقت قصیر؟

80/85/90(یتناسب مع أجور العمل القصیر بالنسب التالیةمن صاحب العمل بمبلغ -المعتاد ك-إذا مرضت ، فستتلقى مدفوعات راتبك المستمر 
)بالمائة

كذلك ، و(AMS)ومكتب العملمن البدایة. وینطبق ھذا على كل من المناقشات بین صاحب العمل القصیرالعمل اعتمادالمفاوضات حول
.؟تحل النقابة مكانھنافھعمالالضروریة. إذا لم یكن ھناك مجلس المؤسسةقصیر واتفاقیات الوقت الالمفاوضات حول اتفاقیة عمل 

ة في مؤسستي؟كیف یمكنني معرفة اللوائح الخاصة بالعمل القصیر المطبق

الموافقة ، نوصیك بقراءة اتفاقیة إعطاءقصیر. قبل الالعمل تنفیذمن حیث المبدأ ، یجب الحصول على موافقة صریحة من جمیع الموظفین قبل 
غرفة العمل أو ل أوال بمجلس العماتصقم باالیل ، وإذا كان لدیك أي أسئلة ، فالعمل المكتملة لوقت قصیر (اتفاقیة الشریك االجتماعي) بالتفص

النقابة ذات الصلة قبل التوقیع على أي شيء

المرحلة الثانیة ، لدیك أیًضا حق قانوني في ھذه المستندات: یجب على صاحب العمل إما أن یمنحك نسخة من اتفاقیة العمل القصیر أو اعتباراً من
.ضاة ھذه المستندات، یمكنك حتى مقاذلكإذا لم یفعلو. الخاصة بكالقصیرإنشاء قسیمة العمل

كم یمكن أن تدوم فترة العمل القصیر في كورونا؟

القصیر لمدة فترة العمل إذا لزم األمر، یمكن تمدید وثالثة أشھر. مدة ال تتجاوز كورونا بالقصیر في فترة العمل تم تحدید، 2و1في المرحلتین 
فترة العمل تمدید القیام ب. یمكن لصاحب العمل 2021مارس 31تاریخخیار التمدید حتىقُّرر أن یكون، 3ثالثة أشھر أخرى. مع بدایة المرحلة 

.أشھر على الفور6أو تقدیم طلب لمدة القصیر على مراحل 

قصیر؟الفترة العملتغییر ساعات العمل فيبمن جانب واحد أن یقوم ھل یمكن لصاحب العمل

قصیر. لم یعد من الالعمل البدء بقبل ُمعتمدة : من حیث المبدأ ، تنطبق نفس ساعات العمل التي كانت ینطبق ما یلي،3و 2في المرحلتین 
ساعات العمل ، الناتجة عن بوضع الخاصة البنودكما ینطبق في العمل القصیرالضروري إدراجھ بشكل منفصل في اتفاقیة العمل القصیر. 

اصیل حول ذلك.مزید من التفتزویدك بى العمل لوقت قصیر. یسعدنا العمل ، أیًضا علاالتفاقیة الجماعیة أو اتفاقیة العمل أو عقد

قصیر؟الالعمل فترة اإلجازة ومكافأة عید المیالد) في راتب الخاصة (يفوعاتلمدماذا یحدث 

في عام وعلیھ فستنال ٪). 90-80یتم منح المدفوعات الخاصة (راتب اإلجازة ومكافأة عید المیالد) بالكامل ، بغض النظر عن معدل االستبدال (

صاحب نوفمبر) منشھر یونیو ونھایة شھر إجازتك ومكافأة عید المیالد (بقیمة راتبك الكامل) كالمعتاد عند استحقاقھا (عادةً في نھایة راتب 2020

.العمل

ھذا یؤثر فقط على المبلغ اإلجمالي أو ما إذا كان المبلغ الكامل للمبلغ الصافي الذي سیتم دفعھ فما یتعلّق بأنلفترة طویلة ، كان ھناك عدم یقین 

یتم تخفیضھ في نلعید المیالد لك أن المبلغ الصافي إلجازتك أو مكافأة أن تضمنالعمالیةنقابة العمال والغرفحقق استطاعت مستحقًا أیًضا. لقد 

.قصیرالالعمل فترة 

ما الذي ینطبق علي؟-قصیر الالعمل فترة التدریب في متابعة

.قصیرالالعمل فترة ساعات العمل الضائعة أثناء فيالتدریب لمتابعة، ھناك إمكانیة 3مع بدایة المرحلة 
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قصیر؟الالعمل فترةھل یمكنني الذھاب في إجازة أثناء

أن تستھلك أیام اإلجازة فقط في األیام التي یتم خاللھا تنفیذ العمل ولیس في األیام التي یتم فیھا إلغاء العمل. لكن غیر ممكننعم ، ھذا ممكن. و
.دون عملأسبوع كامل بحیث ینتج عنھا فترة الحصول على ثالثة أیام إجازة فمثالً ال یمكن

قصیر؟الالعمل خالل فترة إفالسھصاحب العمل أعلنماذا یحدث إذا 

.وقم بالتسجیل فوراً في نقابة العمالصیر. أعلن أنك ال تزال مستعًدا للعمل القینتھي العمل سفي ھذه الحالة

المنزلمنحقوق العمل في العمل .3

 

ھل یحق لي العمل من المنزل؟

 

تأخذ یجب أن وإنما ، یمكنك ببساطة أن تقرر بنفسك العمل من المنزلال. العمل من المنزل ھو مسألة اتفاق في النمسا. ھذا یعني: ال 
فئة المعّرضین لخطر اإلصابة بفیروس لألشخاص الذین ینتمون إلى كورونا. ھناك استثناءات أزمةحتى في -صاحب العمل موافقة
 .19كوفید 

 

؟ نعم او ال؟المرضخطرمعّرض لھل أنا 

 

كنك التقدم للحصول على إلى طبیبك المعالج. ھناك یم فئة المعّرضین لخطر مرض كورونایعود القرار بشأن ما إذا كنت تنتمي إلى 
 .ÖGKالصادرة عن اتحاد النقابات النمساویة المعلومات وثیقةبغض النظر عن ، 19كوفید  "ر"شھادة خط

 

بالعمل من المنزل؟ببساطةھل یمكن لصاحب العمل أن یأمرني

 

على الرغم من أن الحكومة وغیر صحیحة. العمل من المنزل" -فإنھ یُطبّق "واجبفترة كورونا خالل التي تفید بأنھ فالمعلوماتال. 
ي. ھذا مسألة اتفاق قانونیبقىالمنزل العمل منفي جمیع الحاالت الممكنة، إال أن اللجوء الى العمل من المنزل الفیدرالیة تدعو إلى 

توافق على نقل مكان نفسك أو إذا كنتفي المؤسسةاتفاقیة ھناككان في حال علیك" العمل من المنزل فقط یتوّجب: "أنھیعني
.عملك. یمكن أن یكون االتفاق خطیا أو شفویا

 

ھل یمكنني تنظیم ساعات عملي في المكتب المنزلي بحریة؟

بشكل أساسي. ألن ساعات العمل یجب دائًما تنظیمھا في أو في المنزلفي المكتب إن كانت . ال تختلف ساعات العمل في الحقیقة ال
وكذلكفي عقد العمل. ساعات العمل العادیة المتفق علیھا ھذه ، مثالً أو بشكل فردي ،المؤسسة مكان ما: على سبیل المثال في اتفاقیة 

 .يالمكتب المنزل، تنطبق أیًضا في ةضافیساعات العمل اإل

!انتباه

.٪ من قبل صاحب العمل. ال توجد تكالیف علیك40و AMSمكتب العملتحملھایمن تكالیف التدریب 60٪

یمكنك أیًضا وبالطبع تدریب أو تعلیم إضافي یقدمھ صاحب العمل. متابعة أو لندوات تحصیل علمي، یجب أن تكون مستعًدا 3في بدایة المرحلة 
احب العمل لیس ملزماً بشكل صریح فإن صتدریب مناسب. ومع ذلك، إجراءات في حال وجدتإلى صاحب العمل شخصیةتقدیم اقتراحات
!تحصیل علميتدریب أو تعلیم اإلضافي أو بالمباشرة بأي 

أو عمل مؤقت أو بدوام جزئي؟المدةعقد عمل محددولدي صیر القعمل الھل یمكنني أیًضا المشاركة في 

.وفقًا لذلكسیتم تخفیض ساعات عملك ، فبدوام جزئينعم! إذا كنت تعمل 

ستستمر بعد ذلك في تلقي تعویض وبالفعل مرة أخرى. والمخفّضة سیتم تخفیضھا الخاصة بكإن ساعات العملف،حالة تقاعد جزئيإذا كنت في 
.بالمائة90، حتى فسیتكفّل بالباقيAMSساعات العمل التي تقوم بھا، أما مكتب العمل دفع لك شركتك مقابل تسالدخل للتقاعد الجزئي. 

.وقت قصیربأیًضا العمل المؤقتینللعمال یمكن 

ماذا ینطبق على المتدربین؟

خالل فترة المتدربون ترفّعكامل. إذا بشكل التدریبستستمر حتى في تلقي تعویض و. المتدربینأن ینطبق نموذج العمل القصیر علىیمكن أیًضا 
/ أجر التدریب المھني أوالتدریب المھني النھائي ، فیجب زیادة أو إذا نجحوا في اجتیاز امتحان سنة تدریب مھني أعلى القصیر الى العمل 

.قصیراللعمل خالل فترة االرواتب وفقًا لذلك 

مضموًنا. یجب استخدام ما ال یقل تأھیلھم متدربین إال إذا كان العلىقصیراللعمل تطبیق اینطبق ما یلي أیًضا: ال یمكن ،3من المرحلة اعتباراً 
.بأكملھا للتدریب أو التدابیر المتعلقة بالوظیفةل الضائع خالل فترة العمل القصیرالعم٪ من وقت 50عن 

تقریراً حول أن تقدم في نھایة فترة العمل القصیر،فیتوّجب على شركة التدریب ٪ ،20یزید عن إذا تم تخفیض ساعات عمل المتدرب بمتوسط 
وألي مدى تّم تأمین التحصیل المھني.متدرب كلالتدابیر المحددة التي اتخذت لويلیصاإلنجاز التف

. ھل ینطبق علي العمل لوقت قصیر أیًضا؟أعمل بحد أدنىأنا 

 

فقط التقدم بطلب بحد أدنى لبطالة. لذلك ال یمكن ألي شخص كان یعمل لكل من یدفع أقساط تأمین امتاح في كوروناقصیر الالعمل 
، ال یمكن . ومع ذلكفإن األشخاص الذین یعملون بحد أدنى ال یشملھم ھنا التأمینلألسفكورونا.فيقصیر العمل الللحصول على 

مجال اإلطعام تكون فترة . في لعقد العمل المشتركوفقًا بالفصل تسري علیك فترات اإلشعار والعمل طردك ببساطة. لصاحب
.ارشعقل طوال فترة اإلع راتبك على األعلى المدیر أن یستمر في دفویتوّجبیوًما.14اإلشعار

 

ماذا یحدث إذا مرضت أثناء العمل لوقت قصیر؟

80/85/90(یتناسب مع أجور العمل القصیر بالنسب التالیةمن صاحب العمل بمبلغ -المعتاد ك-إذا مرضت ، فستتلقى مدفوعات راتبك المستمر 
)بالمائة
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ھل ترید القیام ببعض التسوق، أو الذھاب في نزھة على األقدام أو االعتناء بأطفالك خالل "ساعات العمل الفعلیة" ، وھل تفضل 
 !: ساعات العمل المعتادة التي تم االتفاق علیھا مسبقًا تنطبق أیًضا في المنزلانتبھالعمل في الساعات التي تسبقھا أو بعدھا؟ 

فتستطیع مناقشة ذلك المطلب مع لكن: إذا كانت ساعات العمل األخرى األكثر مرونة ستكون عملیة بالنسبة لك في المكتب المنزلي، 
 !فال شيء یعارض ذلكعلى ساعات عمل أخرى من المنزل،معھ وإذا تمكنت من االتفاق صاحب العمل. 

 

ت عمل؟ھل ھذا یعتبر ساعا-لدي مسار مھني من المكتب المنزلي 

 

على العمل من المنزل ، سواء كتابةً أو شفویاً ، فھذا یعني أنھ تم نقل مكان العمل إلى المنزل بشكل دائم. اتفاق فعل تم بالنعم. إذا 
أو حتى لمسافة قصیرة إلى المكتب الفعلي بضائعأو لتسلیمعملسواء كان ذلك لموعد -بمجرد أن تضطر إلى مغادرة الشقة للعمل و
 .عملأیًضا وقت یُعتبرفإن وقت السفر -

 

 مكتبیة في المكتب المنزلي؟اليومستلزماتالشخصیةھل یجب علي استخدام أجھزتي

المعدات منتظم وأن ھذهبشكل ضروریة المتاحة "للعمل عن بُعد" ال. صاحب العمل مسؤول عن التأكد من أن لدیك معدات العمل ال
.یتم صیانتھا أیًضا

 

من الذي یتعین علیھ دفع تكالیف المكتب المنزلي مقابل اإلنترنت والھاتف الخلوي والكھرباء وما إلى ذلك؟

 

یجب على صاحب العمل بشكل عام أن یعوضك عن أي تكالیف إضافیة تتكبدھا بسبب المكتب المنزلي (مثل تكالیف الھاتف 
على االتفاق، على سبیل المثال من خالل سبقلیة ، یجب أن تتوصل إلى اتفاق مثاث). من الناحیة المثاواإلنترنت ، ولكن لیس األ
 .معدل ثابت لسداد النفقات

، فسیكون ذلك كافیًا إذا احتفظت  USBستیك لورق أو األقالم أو امثل، رةصغیحاجیاتإذا كان األمر یتعلق فقط بعملیات شراءأما 
إلى صاحب العمل الحقًا. إذا كنت تتعامل مع نفقات أكبر ، فیجب علیك على أي حال التشاور مع صاحب العمل بالفواتیر وأرسلتھا

 .من أن لدیك المعدات التقنیة التي تحتاجھاھ في الحقیقة یجب على المؤسسة نفسھا التأكدمسبقًا ، ألن

 

ل إتاحتھ؟لیس لدي أثاث مكتبي مناسب في المنزل للعمل. ھل یجب على صاحب العم

 

الت أو مقاعد على سبیل المثال لتوفیر طاوبأن یدفع لكال. أنت مسؤول عن بیئة عملك في المكتب المنزلي. صاحب العمل غیر ملزم 
 .، فعلیھ التأكد من أنھا تلبي جمیع المتطلبات المریحة الالزمةإن فعل ذلكعلى أي حالومناسبة. 

 

قصیر؟الالعمل فترةھل یمكنني الذھاب في إجازة أثناء

أن تستھلك أیام اإلجازة فقط في األیام التي یتم خاللھا تنفیذ العمل ولیس في األیام التي یتم فیھا إلغاء العمل. لكن غیر ممكننعم ، ھذا ممكن. و
.دون عملأسبوع كامل بحیث ینتج عنھا فترة الحصول على ثالثة أیام إجازة فمثالً ال یمكن

قصیر؟الالعمل خالل فترة إفالسھصاحب العمل أعلنماذا یحدث إذا 

.وقم بالتسجیل فوراً في نقابة العمالصیر. أعلن أنك ال تزال مستعًدا للعمل القینتھي العمل سفي ھذه الحالة

المنزلمنحقوق العمل في العمل .3

 

ھل یحق لي العمل من المنزل؟

 

تأخذ یجب أن وإنما ، یمكنك ببساطة أن تقرر بنفسك العمل من المنزلال. العمل من المنزل ھو مسألة اتفاق في النمسا. ھذا یعني: ال 
فئة المعّرضین لخطر اإلصابة بفیروس لألشخاص الذین ینتمون إلى كورونا. ھناك استثناءات أزمةحتى في -صاحب العمل موافقة
 .19كوفید 

 

؟ نعم او ال؟المرضخطرمعّرض لھل أنا 

 

كنك التقدم للحصول على إلى طبیبك المعالج. ھناك یم فئة المعّرضین لخطر مرض كورونایعود القرار بشأن ما إذا كنت تنتمي إلى 
 .ÖGKالصادرة عن اتحاد النقابات النمساویة المعلومات وثیقةبغض النظر عن ، 19كوفید  "ر"شھادة خط

 

بالعمل من المنزل؟ببساطةھل یمكن لصاحب العمل أن یأمرني

 

على الرغم من أن الحكومة وغیر صحیحة. العمل من المنزل" -فإنھ یُطبّق "واجبفترة كورونا خالل التي تفید بأنھ فالمعلوماتال. 
ي. ھذا مسألة اتفاق قانونیبقىالمنزل العمل منفي جمیع الحاالت الممكنة، إال أن اللجوء الى العمل من المنزل الفیدرالیة تدعو إلى 

توافق على نقل مكان نفسك أو إذا كنتفي المؤسسةاتفاقیة ھناككان في حال علیك" العمل من المنزل فقط یتوّجب: "أنھیعني
.عملك. یمكن أن یكون االتفاق خطیا أو شفویا

 

ھل یمكنني تنظیم ساعات عملي في المكتب المنزلي بحریة؟

بشكل أساسي. ألن ساعات العمل یجب دائًما تنظیمھا في أو في المنزلفي المكتب إن كانت . ال تختلف ساعات العمل في الحقیقة ال
وكذلكفي عقد العمل. ساعات العمل العادیة المتفق علیھا ھذه ، مثالً أو بشكل فردي ،المؤسسة مكان ما: على سبیل المثال في اتفاقیة 

 .يالمكتب المنزل، تنطبق أیًضا في ةضافیساعات العمل اإل

!انتباه
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ھل ترید القیام ببعض التسوق، أو الذھاب في نزھة على األقدام أو االعتناء بأطفالك خالل "ساعات العمل الفعلیة" ، وھل تفضل 
 !: ساعات العمل المعتادة التي تم االتفاق علیھا مسبقًا تنطبق أیًضا في المنزلانتبھالعمل في الساعات التي تسبقھا أو بعدھا؟ 

فتستطیع مناقشة ذلك المطلب مع لكن: إذا كانت ساعات العمل األخرى األكثر مرونة ستكون عملیة بالنسبة لك في المكتب المنزلي، 
 !فال شيء یعارض ذلكعلى ساعات عمل أخرى من المنزل،معھ وإذا تمكنت من االتفاق صاحب العمل. 

 

ت عمل؟ھل ھذا یعتبر ساعا-لدي مسار مھني من المكتب المنزلي 

 

على العمل من المنزل ، سواء كتابةً أو شفویاً ، فھذا یعني أنھ تم نقل مكان العمل إلى المنزل بشكل دائم. اتفاق فعل تم بالنعم. إذا 
أو حتى لمسافة قصیرة إلى المكتب الفعلي بضائعأو لتسلیمعملسواء كان ذلك لموعد -بمجرد أن تضطر إلى مغادرة الشقة للعمل و
 .عملأیًضا وقت یُعتبرفإن وقت السفر -

 

 مكتبیة في المكتب المنزلي؟اليومستلزماتالشخصیةھل یجب علي استخدام أجھزتي

المعدات منتظم وأن ھذهبشكل ضروریة المتاحة "للعمل عن بُعد" ال. صاحب العمل مسؤول عن التأكد من أن لدیك معدات العمل ال
.یتم صیانتھا أیًضا

 

من الذي یتعین علیھ دفع تكالیف المكتب المنزلي مقابل اإلنترنت والھاتف الخلوي والكھرباء وما إلى ذلك؟

 

یجب على صاحب العمل بشكل عام أن یعوضك عن أي تكالیف إضافیة تتكبدھا بسبب المكتب المنزلي (مثل تكالیف الھاتف 
على االتفاق، على سبیل المثال من خالل سبقلیة ، یجب أن تتوصل إلى اتفاق مثاث). من الناحیة المثاواإلنترنت ، ولكن لیس األ
 .معدل ثابت لسداد النفقات

، فسیكون ذلك كافیًا إذا احتفظت  USBستیك لورق أو األقالم أو امثل، رةصغیحاجیاتإذا كان األمر یتعلق فقط بعملیات شراءأما 
إلى صاحب العمل الحقًا. إذا كنت تتعامل مع نفقات أكبر ، فیجب علیك على أي حال التشاور مع صاحب العمل بالفواتیر وأرسلتھا

 .من أن لدیك المعدات التقنیة التي تحتاجھاھ في الحقیقة یجب على المؤسسة نفسھا التأكدمسبقًا ، ألن

 

ل إتاحتھ؟لیس لدي أثاث مكتبي مناسب في المنزل للعمل. ھل یجب على صاحب العم

 

الت أو مقاعد على سبیل المثال لتوفیر طاوبأن یدفع لكال. أنت مسؤول عن بیئة عملك في المكتب المنزلي. صاحب العمل غیر ملزم 
 .، فعلیھ التأكد من أنھا تلبي جمیع المتطلبات المریحة الالزمةإن فعل ذلكعلى أي حالومناسبة. 

 


