
 Актуална информация относно наемането на работници за сезонна работа 
 
Радваме се, че желаете да работите при нас на сезонна работа. 
 
Особено сега Вашето здраве е особено важно за нас. За да предпазим Вас и всички останали, които 
живеят и работят във фермата, от заразяване с коронавирус, трябва да вземете предвид следното:  

• Тръгнете на път само в случай, че сте напълно здрав/здрава и се чувствате добре! Дори и при 
леко неразположение, лека кашлица или хрема влизането в страната не е разрешено. 

• Разрешено е пристигането само със самолет. 

• За отлитането ще са Ви необходими следните документи: 
o Вашата валидна лична карта или личен паспорт 
o Вашият самолетен билет и 
o работният Ви договор  

• За Германия не носете със себе си никакви хранителни продукти от животински произход, като 
напр. сурови колбаси или сланина! 

• Когато пристигнете на немското летище, ще бъдете подложен/подложена на преглед дали сте 
здрав/здрава (напр. чрез мерене на температурата). 

• На немското летище ще Ви посрещне г-н/г-жа  ____________________.  

• През първите 14 дни Вие и останалите новопристигнали ще живеете и работите отделно от 
останалите работници. През това време за съжаление няма да Ви е разрешено да напускате 
територията на фермата и на жилището си. Покупките Ви ще бъдат доставяни. 

• Разпределението на работниците във фермата се извършва в определени екипи, които работят 
и живеят заедно. 

• За Ваша защита във фермата се прилагат и допълнителни хигиенни разпоредби, като напр. 
относно използуването на кухнята и банята, прането и миенето на съдове както и по време на 
работа. За всичко това ще Ви информираме още пo-подробно след Вашето пристигане. 

• Още сега както и при пристигането Ви за Ваша лична защита трябва да спазвате приложените 
указания за профилактика на инфекциите.  

• Моля, внимателно прочетете всичко. Ако не разбирате нещо, обърнете се към нас или г-н/г-жа  
    . 

•              
 
Спазвайте, моля, тези инструкции и обърнете внимание и на Вашите колеги, с които живеете и 
работите, колко важни са тези мерки.  
По този начин Вие ще спомогнете да останете здрав/здрава и да предотвратите разпространението 
на коронавируса.  
 
Благодарим Ви! 
  



Изпратете, моля, попълнено на 
 
     
     
     
 
 
 
Важни данни 
 
За да можем да координираме Вашето пристигане с немските власти, са ни необходими следните 
Ваши данни (пишете, моля, четливо с печатни букви): 
 
фамилно име           
 
лично име       
 
адрес         

(улица, номер)  
 
        

(пощенски код, селище) 
 

дата на раждане       
           

място на раждане       
 
националност          
 
номер на личната карта или паспорта         
 
 
Длъжни сме да представим тези данни на немските власти посредством следния онлайн-портал 
(https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/). За тази цел ни е необходимо Вашето съгласие: 
 
▢  Съгласен/съгласна съм моят работодател г-н/г-жа/фирма      _____   да 

предостави на отговорните власти горепосочените мои лични данни както и данните за полета 
ми с цел уреждането на необходимите формалности при пристигането ми в Германия.  
Съгласието ми важи също така и за уреждането на формалностите при по-късното ми 
отпътуване от страната. 

 
 
             
място, дата       подпис 
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