
Aktuális tájékoztatás az idénymunkások foglalkoztatásával kapcsolatban 
 
Örömmel vettük jelentkezését idénymunkásként cégünkhöz. 
 
A jelenlegi helyzetben az Ön egészsége kiemelt fontosságú számunkra. Annak érdekében, hogy 
Önt és mindazokat, akik a gazdaságban élnek és dolgoznak meg tudjunk védeni a koronavírus-
fertőzéstől, az alábbi utasításokat be kell tartania:  
 

• Csak akkor vállalkozzon az utazásra, ha teljesen egészséges és jól érzi magát!  
A beutazás már enyhe rossz közérzet, enyhe köhögés vagy megfázás esetén sem lehetséges. 

• A beutazás csak repülőgéppel lehetséges. 

• Az induláshoz a következő dokumentumokra van szükség: 
o érvényes személyi igazolvány, illetve útlevél, 
o repülőjegy, és 
o a mellékelt munkaszerződés. 

• Ne hozzon magával állati eredetű élelmiszert (pl. nyers kolbászt vagy szalonnát) 
Németországba! 

• Ha megérkezik a német repülőtérre, ellenőrizni fogják, hogy Ön egészséges-e (pl.: 
lázméréssel). 

• A német repülőtéren Önt (____________________  úr/asszony) fogja várni. 

• Az első 14 napban Ön és a többi újonnan érkező személy a többi dolgozótól különválasztva 
fog lakni és dolgozni. Ez alatt az idő alatt sajnos a telephely területét, illetve az ön 
szálláshelyét a szabadidejében sem hagyhatja el. A bevásárlásokat elintézzük Önnek. 

• Az üzem dolgozóit fix csoportokba osztjuk be, és a csoportok tagjai együtt dolgoznak és 
laknak. 

• A gazdaságban az Ön védelme érdekében további higiéniás előírásokat is be kell tartani, pl.: 
a konyha és a fürdő használatára, illetve a ruhák mosására és az edények mosogatására 
vonatkozóan. Ezekről az érkezése után részletesen tájékoztatjuk. 

• Saját védelme érdekében már most és az érkezéskor is tartsa szem előtt a mellékelt fertőzés 
megelőzésére szolgáló utasításokat. 

• Kérjük, gondosan olvassa el a tudnivalókat. Ha valami nem egyértelmű az Ön számára, 
kérjük, forduljon hozzánk vagy     úrhoz/asszonyhoz. 

•              
 
Kérjük, ügyeljen a fenti utasítások betartására, és az Önnel együtt lakó és dolgozó kollégák 
figyelmét is hívja fel arra, milyen fontosak ezek a megelőző intézkedések. 
Ezzel Ön is hozzájárul a saját egészsége védelméhez és a koronavírus terjedésének 
megakadályozásához.  
 
Köszönjük! 
  



Kérjük visszaküldeni ide: 
 
     
     
     
 
 
 
Fontos adatok 
 
Annak érdekében, hogy az Ön beutazását a német hatóságokkal egyeztetni tudjuk, kérjük adja 
meg az alábbi adatokat: 
(Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűvel kitölteni!): 
 
Vezetéknév:           
 
Utónév:        
 
Cím:         

(utca, házszám)  
 
        

(irányítószám, helység) 
 

Születési idő:       
           

Születési hely:       
 
Állampolgárság:         
 
Személyi igazolvány vagy útlevél száma:        
 
 
A fenti adatokat egy online portálon keresztül (https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/) 
továbbítanunk kell a német hatóságoknak. Kérjük, adja ehhez a beleegyezését: 
 
▢  Beleegyezem abba, hogy a munkaadóm,    _____   úr/asszony/cég, a fent 

megadott személyes adataimat, valamint a repülőútra vonatkozó adataimat a németországi 
beutazáshoz szükséges intézkedések megtétele érdekében az illetékes hatóságok részére 
továbbítsa. A jelen beleegyezés a később kiutazáshoz szükséges intézkedések 
lebonyolítására is érvényes.  

 
 
             
hely, dátum      aláírás 
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