
 
 

Актуальна інформація для сезонних працівників 
 
Ми раді, що Ви хочете працювати у нас в якості сезонного працівника. 
 
Ваше здоров’я саме зараз є дуже важливим для нас. Для того щоб захистити від зараження коронавірусом 
Вас та всіх, хто живе та працює на фермі, Ви повинні дотримуватися такого: 
 

• Відправляйтеся в поїздку лише тоді, коли Ви повністю здорові і почуваєте себе добре! 
Навіть якщо Ви відчуваєте легке нездужання, якщо у Вас невеликий кашель або нежить, то приїзд 
не уявляється можливим.  

 
• Вам дозволяється прибувати лише літаком. 

 
• Для вильоту Вам потрібні такі документи: 

o Ваше дійсне посвідчення особи або закордонний паспорт 
o Ваш квиток на літак та 
o доданий до нього трудовий договір. 

 
• Не беріть з собою до Німеччини ніяких продуктів харчування тваринного походження, наприклад, 

сирі ковбаси, сало! 
 

• По прибутті до німецького аеропорту Вас перевірять, чи Ви здорові (наприклад, помірявши 
температуру) 

 
• В німецькому аеропорту ми зустрінемо Вас (зустрічає пан/пані _________________). 

 
• Протягом перших 14 днів Ви та інші новоприбулі будете жити та працювати окремо від інших 

працівників. Протягом цього часу Вам заборонено залишати територію підприємства, а також, на 
жаль, Ваше помешкання. Ми будемо робити покупки для Вас.  

 
• Розподіл працівників на підприємстві відбувається по встановлених групах, які разом працюють і 

проживають. 
 

• На фермі з метою Вашого захисту діють подальші правила гігієни, наприклад, щодо користування 
кухнею та ванною кімнатою, прання білизни та миття посуду та правила під час проведення робіт. 
Про це ми поінформуємо Вас більш детальніше після прибуття на місце.  

 
• З метою Вашого захисту від інфекції Ви вже зараз та під час заїзду маєте дотримуватись вказівок, 

що додаються.  
 

• Будь ласка, прочитайте все уважно. Якщо Вам щось не зрозуміло, запитуйте, будь ласка, нас або 
пана/пані _________________________. 
 

•              
 
Дотримуйтесь, будь ласка, цих вказівок та звертайте також увагу Ваших колег, з якими Ви разом працюєте 
та проживаєте, на те, наскільки важливі ці заходи.  
Це допоможе Вам залишатися здоровим та запобігти поширенню коронавірусу.  
 
 
Дуже дякуємо! 
 
 
 
 
 
 



 
Прохання надіслати (куди, кому) 
 
     
     
     
 
 
 
Важливі дані  
 
Для узгодження Вашого приїзду з німецькими властями нам потрібна від Вас така інформація (прохання 
заповнювати чітко, розбірливо, друкованими буквами): 
 
Прізвище            
 
Ім’я                         
 
Адреса           

  (вулиця, номер будинку)  
 
         

(поштовий індекс, місто) 
 

Дата народження       
           

Місце народження       
 
Громадянство      _______    
 
Номер посвідчення особи або закордонного паспорту        
 
Ці дані нам потрібно передати німецьким властям через інтернет-портал 
(https://saisonarbeit2020.bauernverband.de/). Для цього нам потрібна ваша згода: 
 
▢ Я згоден, щоб мій роботодавець, пан / пані / підприємство _________________________ переслав 
вище вказані особисті дані та інформацію щодо мого авіарейсу відповідальним органам для здійснення 
формальностей, необхідних для в'їзду до Німеччини. 
Згода також дійсна для здійснення формальностей щодо мого пізнішого від'їзду.  
 
 
             
Місце, дата       Підпис 
S 
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