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ECHITATE ÎN TIMPUL CRIZEI CORONA!

Ce este timpul special de îngrijire, 
cum îl obțin?

Ce este bun pentru salarați: AK (Camera de Muncă) și ÖGB Uniunea Sindicală din Austria) 
au realizat dreptul legal la timpul special de îngrijire. Legea a fost deja adoptată în Consiliul 
Național, dar trebuie transmisă Consiliului Federal și Președintelui Federal înainte ca 
aceasta să intre în vigoare. Până atunci însă, reglementările anterioare (vechi) privind 
timpul special de îngrijire vor rămâne în vigoare fără restricții!

Picătură cu picătură crapă și piatra. AK și ÖGB au luptat pentru asta de luni de zile, iar 
acum guvernul a cedat. În viitor, părinții urmează să beneficieze de concediu special de 
îngrijire, dacă

•   grădinița sau școala sunt închise și nu se oferă îngrijire acolo
•   sau propriul copil trebuie să fie în carantină

fără a fi nevoie să solicite permisiunea angajatorului.

În plus, ar trebui să fie totuși posibil să conveniți o perioadă specială de îngrijire de comun 
acord, chiar dacă școala sau grădinița oferă îngrijiri de urgență. Ca stimulent pentru anga-
jator să accepte această măsură, acesta ar trebui să primească o rambursare a costurilor 
de 100%. (starea actualizată la: 22 noiembrie 2020)

Pentru acestea am militat:

•   drept legal la timpuul special de îngrijire
•   posibilitatea în continare a unui acord negociat în cazul în care revendicarea juridică  

nu se aplică
•   prelungirea de la trei la patru săptămâni pentru fiecare părinte
•   ar trebui să se aplice până la 9 iulie 2021.
•   rambursarea 100 % a costurilor pentru angajatori din partea Guvernului Federal

23.11.2020
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Notă: Reglementările descrise mai jos se referă la perioada „veche” de îngrijire specială, care 
a fost introdusă în martie 2020 și prelungită până la 1 octombrie 2020. Odată cu începerea 
așa-numitului „al doilea lockdown” în ziua de marți, 17.11.2020, aceste reglementări vor rămâne, 
deocamdată, în vigoare. 

Acestea vor fi înlocuite cu o perioadă mai bună de îngrijire specială „nouă”, de îndată ce 
acest lucru va fi aprobat atât de Consiliul Federal, cât și de către Președintele Federal ca 
urmare a Hotărârii Parlamentului din 20.11.2020.

Dacă conveniți asupra unei perioade speciale „vechi” de îngrijire a copilului cu angajatorul 
dvs. începând cu 1.11.2020, aceasta va fi adăugată la „noua” perioadă specială de îngrijire.

PRIN URMARE, URMĂTOARELE SE APLICĂ ÎN CONTINUARE DVS. 
(STAREA ACTUALIZATĂ LA: 22 NOIEMBRIE 2020):

   Ce este perioada specială de îngrijire? 

Dacă școala sau grădinița copilului dvs. este complet sau parțial închisă și doriți să vă îngrijiți 
copilul acasă, puteți aranja o „perioadă de îngrijire specială” de până la trei săptămâni (chiar 
și în părți – întreaga zi / jumătate de zi) cu angajatorul dumneavoastră. Acest lucru se aplică 
și în timpul vacanțelor școlare (vacanțele de Crăciun și cele semestriale) și în zilele școlare 
autonome, indiferent dacă școala continuă să ofere așa-numita îngrijire de urgență.

Aceasta înseamnă că, puteți face uz de timpul special de îngrijire și la începutul „celui de-al 
doilea lockdown”. Cu toate acestea, condiția prealabilă este ca să ajungeți la un acord comun 
cu angajatorul cu privire la încuviințarea acestuia. Din păcate, conform prevederilor legale 
actuale (vechi), nu există dreptul legal la perioada de îngrijire specială. Angajatorul dvs. va 
primi, de asemenea, rambursarea costurilor de la Guvernul Federal pentru această perioadă 
convenită de îngrijire specială. De aceea, nu lăsați ca această posibilitate de învoire să 
eșueze din cauza cheltuielilor!

Atrageți atenție!
Perioada de îngrijire specială nu este nici un concediu medical, nici vacanță sau modalitate 
de compensare a timpului. Prin urmare, termenul „concediu special” este incorect.

   Cum obțin timpul special de îngrijire?

Condiția prealabilă este ca copilul dvs. să nu fi împlinit vârsta de 14 ani și să nu fie necesară 
prezența dvs. la întreprindere/companie în vederea menținerii funcționalității acesteia. 
În acest sens, salariații și angajatorii trebuie să ajungă la un acord în acest sens. 

Adițional, este posibil să aranjați o perioadă specială de îngrijire, dacă sunteți ruda unei 
persoane care are nevoie de îngrijire, dar a cărei îngrijire și sprijin nu mai pot fi asigurate ca 
urmare a absenței îngrijitorului anterior (care întrunește cerințele Legii privind Îngrijirea la 
Domiciliu). 
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   Timpul special de îngrijire se aplică oare și persoanelor cu dizabilități?

Da. Se aplică, de asemenea, și în cazul persoanelor cu dizabilități, indiferent de vârsta lor, 
care sunt f ie îngrijite acasă pe baza măsurilor voluntare, f ie care sunt îngrijite în mod 
obișnuit într-o unitate pentru acordarea ajutorului persoanelor cu dizabilități sau într-o 
instituție educațională pentru persoane cu dizabilități, iar aceste facilități sunt acum 
restricționate sau închise.

La fel, este posibil să aranjați un timp special de îngrijire, dacă persoanele cu dizabilități 
utilizează, în mod obișnuit, asistența personală și acest lucru nu mai este disponibil ca 
urmare a COVID-19. În acest caz, rudele persoanei care necesită îngrijire pot profita de 
timpul special de îngrijire. O gospodărie comună nu este necesară. 

   Ce se întâmplă, dacă copilul meu se îmbolnăvește?  
Care sunt drepturile mele atunci?

Aveți dreptul la învoirea de la locul de muncă pentru îngrijire - indiferent dacă locuiți în 
aceeași gospodărie cu copilul dvs. sau nu. Fiecare părinte are dreptul la o săptămână de 
învoire de la locul de muncă în scop de îngrijire pe an - în limita orelor de lucru săptămânale. 
Dincolo de asta, există o a doua săptămână de învoire de la locul de muncă în scop de în-
grijire pentru fiecare părinte în decurs de un an de muncă (din nou în măsura programului 
săptămânal de lucru), dacă copilul n-a împlinit încă vârsta de 12 ani, se îmbolnăvește din nou 
și are nevoie de îngrijire, iar dvs. nu aveți dreptul la remunerarea continuă din alte motive 
importante.

Deoarece fiecare părinte are dreptul la învoirea de la locul de muncă în scop de îngrijire, 
puteți partaja perioada de îngrijire cu partenerul/partenera dvs. 

Cu toate acestea, trebuie să informați angajatorul imediat, adică, cât mai curând posibil, 
dacă doriți să fiți învoit de la locul de muncă pentru îngrijire.


