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Можна замовити зворотній дзвінок

К5АВІ -  це благодійна організація. У разі виникнення труднощів з 
грошима, прож иванням, роботою чи інших проблем ви мож ете 
зателефонувати на гарячу лінію  К5АВІ для сезонних 
сільськогосподарських працівників. За потреби залучаються 
перекладачі.

Загальна інформація

До початку вашого першого робочого дня ваш роботодавець має 
у письмовій формі надати детальну інформацію  щодо термінів 
та умов роботи, яку ви виконуватимете. Сюди належ ать такі дані:

•  хто є вашим роботодавцем;
• ваш оклад;
•  ваш робочий час та відпустка;
•  місце розташування вашої роботи.

Крім того, у день отримання зарплати або раніше ви маєте 
отримати розрахунковий лист, що містить інформацію  про:

•  ваш оклад без урахування та з урахуванням утримань, 
наприклад за проживання та проїзд, якщо вони 
заздалегідь були з вами узгодж ені;

•  податки та страхові внески, передбачені законодавством;
• к ількість відпрацьованих вами годин; і
•  при цьому ваша «чиста» зарплата (після всіх відрахувань) 

має відповідати сумі, яку ви отримуєте фактично.

Єдиною пільгою, яку може надавати роботодавець, і яка може 
враховуватися як часткова виплата мінімальної заробітної плати 
сільськогосподарському працівникові, є надання безкоштовного 
ж итла. Розмір такої пільги становитиме 1 фунт на тиж день.

Вступ

Дана брошура призначена для вас, як для трудового мігранта, 
працюючого у сфері сільського господарства за програмою 
ЗеазопаІ \Л/огкег5' Рііо їу Шотландії, з метою надання відомостей 
про ваші права та про те, як треба поводитися в разі, коли вам 
здається, що ваші права не захищаю ться. У брошурі також  
описано порядок дій для того, щоб убезпечити себе й інших 
лю дей, що вас оточують, у період еп ідемії СОУЮ-19. Ця брошура 
призначена для працівників, які працюють у Ш отландії на 
підставі спонсорованої сезонної робочої візи (рівень 5).

Дякуємо, що приїхали працювати до Шотландії. Ваша праця — 
це важ ливий внесок в економіку Шотландії. Під час вашого 
перебування тут і в робочий, і у вільний від роботи час, дуж е 
важливо дотримуватися всіх рекомендацій щодо СОУЮ-19, щоб 
убезпечити себе та лю дей, що вас оточують. Наведена тут 
інформація може зазнавати змін, тому слідкуйте за наявністю 
останньої версії за посиланням: 
Іі1:1:р5:/Лллллл/ .еоу.5со1:/согопауіги5-соуісІ-19/

Надана в цій брошурі інформація має винятково довідковий 
характер. Вона не є заміною  юридичній консультації стосовно 
Положення про оплату праці в сільському господарстві 2021 
(Ш отландія) або інших правових питань. Для отримання 
докладнішої інформації зверніться до Положення про оплату 
праці в сільському господарстві.

Гаряча лінія для сезонних 
працівник ів:
0300 111 4160
Понеділок -  п'ятниця: 17:00 -  
20:00
Субота -  неділя: 10:30 -  14:00
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реєстрації цих годин. Ви повинні заповняти ці табелі й 
передавати їх своєму роботодавцю. Ваш роботодавець повинен 
зберігати ці табелі протягом 3 років. Хорошою ідеєю для вас 
буде зробити собі копії цих табелів.

Оплата

З 1 го квітня 2021 року всі сільськогосподарськ і працівники у 
Шотландії мають отримувати не менше ніж 8,91 фунтів за 
годину.

Ця ставка є незмінною  для працівників усіх типів та вікових груп 
старше 16 років: для працівників, зайнятих повний чи неповний 
робочий день, студентів або працівників, що виконують відрядну 
роботу. Працівники, які маю ть певну кваліфікацію , мож уть 
отримувати більші суми. Ця мінімальна ставка заробітної плати, 
тому роботодавці мож уть вирішити платити вам більше.

Ви повинні отримувати оплату за кожну годину, відпрацьовану 
за контрактом. Ви також  повинні отримувати оплату в тому разі, 
якщо ваш роботодавець з якоїсь причини не допустив вас до 
роботи.

Тривалість робочого часу

За законом у середньому ви не повинні працювати більше ніж 48 
годин на тиж день з урахуванням понаднормової роботи, за 
винятком випадків, коли ви добровільно та в письмовій формі 
дали на це свою згоду. Ви маєте право відкликати свою згоду на 
збільшення тривалості робочого часу в будь-який момент та з 
будь-якої причини.

Взагалі ви маєте право отримувати як мінімум 24 години 
відпочинку на тиж день та 11 годин перерви між  робочими

Зверніться до Полож ень про оплату праці в сільському 
господарстві: Ііїїрзі/ Лллллл/ .еоу.зсої/ риЬІісаїіопз/ аегїсиІїигаІ-  
ууаеез-зсоїІапсІ-їууепїу- 'ГгїїІ'і-есІіїіоп-еиісІе-ууогкегз-етрІоуегз/

Як власнику сезонної робочої візи (рівень 5) вам дозволяється 
залишатися у Великобританії до 6-ти місяців для виконання 
сільськогосподарських робіт. Ви маєте дозвіл виконувати лише ті 
роботи, які були вказані у вашому спонсорському сертифікаті, 
виданому спонсором вашої візи (наприклад, Сопсогсііа або Рго- 
Рогсе).

Вам не дозволяється:

•  влаштовуватися на постійну роботу;
•  працювати на другій роботі, яка не була вказана у вашому 

спонсорському сертифікаті;
•  отримувати держ авні кошти (наприклад, допомогу на 

оплату ж итла, допомогу малозабезпеченим або єдину 
соціальну виплату від уряду Великобританії);

•  привозити з собою членів родини; або
• залишатися в Ш отландії після закінчення строку дії вашої 

візи.

Зм іна роботодавця

Ви маєте право подати запит щодо зміни роботодавця. Такий 
запит слід направляти своєму спонсору візи за програмою « Р і І оТ 
Орегаїог».

Табелі облік у робочого часу

Роботодавці повинні надавати вам табелі обліку робочого часу, 
до яких необхідно щодня вносити к ількість відпрацьованих вами 
годин, якщо на підприємстві не існує автоматичної системи
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1 день 4 дні
2 дні 6,5 днів
3 дні 9 днів
4 дні 11,5 днів
5 днів 14 днів
6 днів 16,5 днів
7 днів 19 днів

Після припинення трудових відносин ви повинні отримати 
оплату за всі невикористані дні відпустки. Докладнішу 
інформацію  наведено у Полож енні про оплату праці в
сільському господарстві.

1
' О І
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Виплати за лік арняним  листом

Роботодавці зобов'язані здійсню вати виплати за лікарняними 
листами працівникам у встановленому законом розмірі (55Р), 
якщо:

змінами. Якщо ви працюєте більше 6 годин на день, вам має 
надаватися як мінімум 20-хвилинна перерва. Щодо цього 
правила існують певні винятки, але навіть у такому разі вам має 
надаватися еквівалентний період часу для відпочинку як 
компенсація або ж , коли у виняткових випадках таку 
компенсацію  часу немож ливо забезпечити, ви повинні 
отримувати відповідний захист, що гарантуватиме вашу безпеку 
та збереж ення здоров'я.

Понаднормова робота

Впродовж  перших 26 тиж нів вашого працевлаштування ви маєте 
право отримувати оплату за понаднормову роботу, якщо 
працюєте більше ніж 8 годин на день або більше ніж 48 годин на 
тиж день. З 1 го квітня 2021 року мінімальна ставка за 
понаднормову роботу складає 13,37 фунтів за годину.

Якщо ви працюєте безперервно вже понад 26 тиж нів, ви маєте 
право отримувати оплату за понаднормову роботу, якщо 
працюєте більше ніж 8 годин на день або більше ніж 39 годин на 
тиж день.

Відпустк а

Ваше право на відпустку залеж ить від к ількості днів, які ви маєте 
відпрацювати протягом стандартного робочого тижня (див. 
таблицю  нижче). Якщо к ількість відпрацьованих днів зміню ється 
з тижня на тиж день, необхідно розрахувати середню  к ількість 
відпрацьованих днів протягом тижня за період 12 тиж нів. 
Ведення облік у відпрацьованих вами годин є дуж е важ ливим.

Кільк ість днів, 
відпрацьованих протягом  
тиж ня

Право на відпустк у (за 
умовами 6-місячного 
контракту)_______________
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• через наявність у вас супутніх захворю вань Національна 
служба охорони здоров'я (N45) рекомендувала вам 
«оберігатися»;

• лікар або служба N45 111 наказала вам самоізолю ватися; 
або

• «служ ба тестування та захисту» уряду Ш отландії наказала 
вам самоізолю ватися, оск ільки ви знаходилися у тісному 
контакті з лю диною , у якої результат тесту виявився 
позитивним.

Працівники мож уть самостійно «піти у відгул через хворобу» в 
перші 7 днів. Це означає, що ви повинні повідомити свого 
роботодавця та слідувати заведеному на вашому підприємстві 
порядку, але вам не потрібно отримувати довідку від лікаря або 
служ би N45 111.

Якщо вам доведеться лишитися на самоізоляції через 
коронавірус довше 7 днів, ви мож ете отримати довідку про 
самоізоляцію  на веб-сайті N45:
ІіНр5:/ / 111.пІі5.ик / І50Іаїіоп-поїе/

Втрата близьк ої лю дини

У разі смерті члена родини, наприклад дитини, матері або 
батька, друж ини, чоловіка або лю дини, з якою ви перебуваєте в 
цивільному шлюбі, вам належ ить як мінімум 3 дні оплачуваної 
відпустки у зв'язку зі смертю члена родини.

Членство в профспілці

Профспілки захищаю ть права працівників, а також  надаю ть 
матеріальну та юридичну допомогу. Ви маєте законне право 
вступити до профспілки, й за законом ваш роботодавець не 
може цьому перешкодж ати. Профспілкова організація ІІп іїе Ше
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• ви не виходили на роботу через хворобу, яка тривала 
щонайменше 4 дні поспіль (якщо це не була самоізоляція 
в зв'язку з коронавірусом, див. нижче), включаючи 
неробочі дні;

•  ви заробляєте в середньому не менше 120 фунтів на 
тиж день (сума до оподаткування); і

•  ви повідомили свого роботодавця про хворобу протягом 
встановленого ним строку або протягом 7 днів.

З квітня 2021 року встановлений законом розмір виплати за 
лікарняним листом (55Р) складає 96,35 фунтів на тиж день, і ця 
сума може сплачуватися до 28 тиж нів. Виплата за лікарняним 
листом починається з четвертого дня хвороби.

Щоб претендувати на виплату за лікарняним листом для 
сільськогосподарських працівників (А5Р), розмір яких перевищує 
розмір 55Р, ви повинні бути працевлаштованими у одного й того 
самого роботодавця щонайменше 52 тиж ні, тому більшість 
сезонних працівників не матимуть права на їх отримання. 
Докладнішу інформацію  щодо А5Р наведено у Полож енні про 
оплату праці в сільському господарстві.

Виплати за лік арняним и листам и у зв'язк у з 
к оронавірусом

Починаючи з 13 березня 2020 року, працівники отримую ть 
виплати за лікарняними листами у встановленому законом 
розмірі (55Р) з першого дня самоізоляції, якщо це обумовлено 
наступним:

• у вас виявили коронавірус (СОУЮ-19);
• у вас з'явилися симптоми коронавірусу, наприклад висока 

температура або постійний кашель;
• у когось із ваших «домашніх» є симптоми коронавірусу;



•  приміщення має бути захищене від вітру та потрапляння 
води; а

•  в спальнях має бути присутньою прийнятна система 
обігріву, що дозволить підтримувати в к імнаті як мінімум 
18 °С.

Проїзд

Якщо роботодавець забезпечує ваш проїзд до місця роботи та 
назад, то:

•  транспортні засоби мають знаходитися в безпечному 
стані й підлягати щоденному технічному огляду; а

•  всі водії повинні мати відповідну підготовку та водійське 
посвідчення на право керування транспортним засобом 
на дорозі.

Охорона праці й безпек а

У Шотландії існують закони, що стосуються охорони праці й 
безпеки п ідчас виконання робіт:

•  перед тим, як ви розпочнете свою роботу, ваш 
роботодавець має ознайомити вас із правилами щодо 
охорони праці й техніки безпеки, а також  з порядком дій 
у разі виникнення надзвичайної ситуації;

•  вам мають повідомити ім'я відповідальної особи, до якої 
ви мож ете звернутися в разі виникнення сумнівів щодо 
дотримання полож ень з охорони праці та техніки безпеки 
на робочому місці;

•  вам мають розповісти про те, як отримати доступ до 
засобів надання першої допомоги, і повідомити імена 
спеціалістів з надання першої допомоги на робочому 
місці;

ІІп іоп представляє інтереси працівників фермерського сектору, 
які є її членами. Існують й інші профспілки. 
ІіїїР5:/Лл/ \ллл/ .еоу.ик/ іоіп-1:гасІе-ипіоп

Прож ивання

З Г го квітня 2021 року будь-як і відрахування з вашої заробітної 
плати за ж итло (якщо це не будинок ) не повинні перевищувати 
8,36 фунтів за кож ен день тиж ня, на який надається ж итло.
Зверніться до Полож ень про оплату праці в сільському 
господарстві.

Якщо ваш роботодавець надає вам ж итло, то:

•  у вас має бути окреме ліж ко з матрацом (якщо вам 
необхідно мати з собою власну постільну білизну, вас 
мають попередити про це заздалегідь);

•  на вікнах маю ть бути штори або ж алю зі;
•  туалети, раковини та душі маю ть легко очищуватися та 

знаходитися в справному стані;
•  електрообладнання має знаходитися в справному та 

безпечному стані;
•  перевірки газового обладнання мають проводитися 

щорічно, а їхні результати маю ть надаватися особам, що 
проживають у приміщенні;

•  для осіб різної статі, якщо вони не є членами однієї 
родини, мають бути передбачені окремі спальні місця;

•  зовнішні двері мають зачинятися на замок;
•  у приміщенні мають бути чітко позначені пожежні 

виходи;
•  у вашому приміщенні повинна забезпечуватися 

вентиляція: вікна, які відкриваю ться, вентиляційні отвори 
або кондиціонер;
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•  ви повинні мати безперешкодний доступ до чистої питної 
води з чітким позначенням її призначення;

•  ваш інструктаж  з охорони праці й техніки безпеки 
оплачується роботодавцем, а час, витрачений на 
інструктаж , враховується як робочий;

•  для виконання робіт вам мають надати необхідний одяг із 
захистом від атмосферного впливу, наприклад плащ- 
дощовик і водонепроникне взуття, теплі гамаші й 
рукавички;і

•  якщо ваша робота передбачає ризики для здоров'я й 
безпеки, ваш роботодавець має забезпечити вас 
безкоштовними засобами захисту (до них мож уть 
належ ати захисні каски, шоломи, рукавички, окуляри, 
сигнальний одяг підвищеної видимості, захисне взуття й 
страхувальні ремінці).

Якщо вас турбую ть умови праці на робочому місці або питання 
виробничого травматизму, зверніться до Управління з питань 
охорони праці (Н5Е) (зверніться до розділу «Контактні дані» в 
кінці цієї брошури).

Коронавірус (СО\ / Ю-19)

М айте на увазі, що поточні рек ом ендац ії щодо к оронавірусу 
(СО\ / Ю-19) мож уть зазнавати зм ін. Останню версію можна 
отримати за посиланням: ІіНрзУАллл/уу.еоу.зсої/ согопауігиз-соуісІ- 
19/

В' їзд на територію  Велик обританії

З понеділка 15 го лютого усі громадяни Великобританії й 
іноземці, які в'їж дж аю ть на територію  Великобританії, мають 
дотримуватися нових правил у зв'язку з коронавірусом (СОУЮ- 
19).

Сезонним сільськогосподарським працівникам, які мають 
запрошення на роботу на фермах, що займаю ться 
вирощуванням фруктів та овочів, не потрібно замовляти «пакет 
організованої ізоляції» або залишатися в карантинному готелі 
після прибуття, якщо вони прибули не з країни, яка входить до 
переліку країн з високим ризиком
(Іі1:1:р5:/Лллллл/ .еоу.5со1:/риЬІіса1:іоп5/согопауіги5-соуісІ-19- 
іп їегпаїіопаї- ітауеі-диагап їіпе/ раеез/ ехетр їіопз/ ). На момент 
прибуття на кордон з Великобританією  ви повинні мати лист від 
роботодавця, який п ідтвердж уватиме, що ви будете 
працевлаштовані як сезонний сільськогосподарський працівник. 
Цей лист має містити наступну інформацію :

•  ваше ім'я;
•  ваша дата народж ення;
•  ваш роботодавець у Великобританії;
•  дата виходу на роботу;
•  адреса ферми, на якій ви будете ж ити;
•  контактні дані вашого роботодавця та/ або ферми.

Інші заходи:

• Вам потрібно пройти тест на коронавірус перед поїздкою до 
Шотландії. Якщо тест виявиться позитивним, ви не змож ете 
поїхати.

• Вам буде треба заповнити форму реєстрації пасажирів 
(раз5еп§ег Іосаїог Го гт). Ви мож ете зробити це онлайн за 48 
годин до поїздки до Шотландії. Вам обов'язково потрібно 
знати адресу ферми, на якій ви будете працювати.

• Після прибуття до Ш отландії ви повинні відразу поїхати на 
ферму, де ви працюватимете.

• Ви мож ете розпочати роботу одразу, проте ви не повинні 
залишати ферму впродовж 10 днів.
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•  дотримуватися дистанції не менше ніж 2 метри один від 
одного там, де це мож ливо;

•  регулярно мити руки з милом протягом як мінімум 20 
секунд;

•  уникати торкання до обличчя;
•  слідкувати за тим, що поверхні, до яких ви торкаєтеся, 

регулярно очищуються та дезінфікую ться;
•  мити руки до й після користування спільним 

обладнанням;
• закривати рот і ніс зігнутим ліктем або хустинкою , коли 

кашляєте або чхаєте, а після цього вимити руки;
•  одягати захисну маску в громадському транспорті, 

магазинах та на робочому місці згідно з отриманими 
вказівками; і

•  не користуватися спільно мобільними телефонними 
апаратами.

Якщо вас турбує питання про те, як захистити себе та лю дей, що 
вас оточують, від СОУЮ-19, обговоріть це зі своїм роботодавцем.

Зниж ення ризик ів у місці прож ивання

Коли ви вперше прибудете на ферму, ваш роботодавцю слід 
організувати вам 10-денний карантин на той час, коли ви не 
перебуваєте на роботі. Ви мож ете перебувати на карантині 
наодинці або в одному помешканні з працівниками, з якими ви 
прибули одночасно. Вам не слід контактувати з працівниками, 
які вже є на фермі.

Службові ж итлові приміщення, наприклад будинки на колесах, 
вважаються «домоволодінням». Вам забороняється проживати 
або перебувати більше ніж в одному домоволодінні. У разі 
появи симптомів СОУЮ-19 в одного із членів домоволодіння або 
виникнення в нього/ неї потреби у самоізоляції всі особи у цьому

• Ваш роботодавець організує тестування на коронавірус 
протягом десяти днів після вашого прибуття. Вам не 
доведеться оплачувати тест.

Для отримання докладнішої інформації перейдіть на сайт уряду 
Шотландії: ШрзУЛллллл/ .еоу.зсої/ риЬІісаїіопз/ согопауігиз-соуісІ-  
ід-риЬІіс- ІіеаІїІ'і-сІїескз-аї-ЬогсІегз/ раеез/ зесїогаІ-ехетрїіопз/

Зниж ення ризик ів на робочому місці

Ваш роботодавець отримав рекомендації щодо захисту своїх 
працівників від СОУЮ-19, у тому числі щодо способів зміни умов 
праці з метою мінімізації ризиків. Ваш роботодавець 
зобов'язаний:

•  забезпечити дистанцію  в 2 метри між  працівниками там, 
де це мож ливо, і завж ди в місцях, відведених для 
перерви й прийому їж і;

•  вживати інших заходів, наприклад перевіряти фізичний 
стан та мінімізувати к ількість робітників в одній зоні, щоб 
захистити вас там, де немож ливо забезпечити відстань у 
2 метри;

•  забезпечити достатню  вентиляцію  (наприклад, відкрити 
всі вентиляційні отвори в тунельних парниках);

•  простежити за тим, щоб усі засоби регулярно 
очищувались і дезінфікувались; а також

• регулярно виявляти та дезінфікувати основні місця 
контакту, наприклад дверні ручки, поручні, клавіатури та 
торговельні автомати.

Вам слід захищати себе та лю дей, що вас оточують, від загрози 
СОУЮ-19. Для цього вам необхідно:
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домоволодінні повинні самоізолю ватися. Як самоізолю ватися:
Іі1:1:р5:/Лллллл/ .еоу.5со1:/риЬІіса1:іоп5/согопауіги5-соуісІ-19-1:е5І:-апсІ-
ргоїесї/ раеез/ ііоуу- ію -зеії- ізоіаїе-е^ есїіуеіу/

Після завершення 10-денного періоду вам слід дотримуватися 
дію чих рекомендацій від місцевих органів влади щодо контактів 
з членами інших домогосподарств: 
Іі1:1:р5:/Лллллл/ .еоу.5со1:/риЬІіса1:іоп5/согопауіги5-соуісІ-19- 
р г о ї є с ї і о п - і є у є і з /

Зниж ення ризик ів п ідч ас перевезення

Ваш роботодавець зобов'язаний:

•  кожного дня перевіряти стан вашого здоров'я перед тим, 
як ви розпочнете роботу;

•  допомогти вам швидко повернутися до свого ж итла, не 
контактуючи з іншими лю дьми, якщо ви відчули 
нездуж ання дорогою або вже після прибуття на роботу;

•  стеж ити за тим, щоб у транспортному засобі, який 
відвозить вас на роботу й назад, між  працівниками 
дотримувалася дистанція;

•  забезпечити належ не провітрювання транспортних 
засобів, які виконують перевезення, шляхом відкривання 
вікон або використання кондиціонера; і

•  проводити очищення транспортних засобів після кожної 
поїздки, наприклад шляхом дезінфекції ручок та основних 
місць контакту.

Ви зобов'язані:

•  розосередитися в служ бовому транспортному засобі 
наскільки це мож ливо;

•  дотримуватися рекомендацій служ би N45 ігг їо гт (див. 
посилання нижче);

•  не торкатися обличчя та мити руки впродовж 
щонайменше 20 секунд безпосередньо перед поїздкою 
та після неї, а якщо це немож ливо -  скористатися 
дезінфікую чим засобом для рук; і

•  використовувати захисну маску, коли знаходитесь у 
закритому транспортному засобі разом з іншими лю дьми.

Якщо в транспортному засобі не вдається дотримуватися 
дистанції в 2 метри, слід розглянути альтернативні способи 
пересування, наприклад велосипедом, громадським 
транспортом чи пішки.

Приклад автобуса зі скороченою к ількістю  пасаж ирів: місця для 
сидіння, які позначені червоним кольором, мають залишатися 
незайнятими.

Д иск рим інац ія

Законодавство Шотландії забороняє роботодавцю проявляти 
дискримінацію  у відношенні до своїх працівників за віком, 
статтю , расою, інвалідністю , офіційним чи цивільним шлюбом, 
сексуальною  орієнтацією , а також  через зміною статі, вагітністю
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Шрзі/ Аллллл/ .пІізіпї'огт.зсоїУриЬІісаїіопз/ ІіеаІїІ'їсаге- 'Гог-реорІе-
сотіпе- іо-зсоїІапсИо-ууогк- 'ГасїзІїееІ:

Сільськогосподарськ і працівники, які працюють на підставі 
сезонної робочої візи, як і раніше повинні мати медичну 
страховку для покриття витрат, які не покриваються 
Національною служ бою охорони здоров'я (N45) Шотландії, 
наприклад це може бути офтальмологічна чи стоматологічна 
допомога або повернення на батьк івщину у разі серйозного 
захворю вання.

М едична допом ога при к оронавірусній інфек ц ії 
(ССЛ/ Ю-19)

Ви повинні повідомити свого роботодавця про своє 
нездуж ання або наявність симптом ів СО\ / Ю-19.

У разі появи сим птом ів вам  необхідно подати заявк у на 
безк ош товне тестування на СО\ / Ю-19. Ви м ож ете зробити  це 
через свого роботодавця або за посиланням : 
И НР5:/ / уууууу.пИ 5іп Іогт.5СОі/ сатраіеп5Л е5і-апсІ-рго іесі

Ви маєте негайно повернутися до свого ж итла й не полишати 
його протягом 7 днів у разі, якщо у вас наявні так і симптоми:

•  підвищена температура -  при дотику до грудної клітини 
чи спини ви відчуваєте жар (37,8 °С або вище);

•  поява постійного кашлю -  з'явився кашель, що не 
припиняється протягом години; 3 і більше нападів кашлю 
протягом 24 годин; ви кашляєте більше ніж звичайно; або

•  зміна відчуття смаку й нюху (аносмія).

Для отримання подальших інструкцій дивіться інформацію  на 
сайті N45 іп їо гт: ІіїЩ зі/ Амщуу.пІізіпїю гт.зсоІ:/
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та відпусткою по догляду за дитиною , релігією  чи 
віросповіданням.

Закон забороняє зниж увати заробітну плату й порушувати 
рівність умов праці для чоловік ів та ж інок або пропонувати 
працівникам меншу заробітну плату й гірші умови праці, 
пов'язані з реж имом роботи, наприклад повний чи неповний 
робочий день або контракт на тимчасовій чи постійній основі, 
якщо вашим роботодавцем не буде наведено об'єктивних 
причин для цього.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих стали жертвою 
дискримінації в будь-як ій формі, ви мож ете звернутися до 
Служби підтримки з питань рівності для отримання більш 
детальної інформації й консультації (див. розділ «Контактні дані» 
в кінці цієї брошури).

М едична допом ога

Щ об отримати останню  інформацію  щодо ССЛ/ Ю-19, відвідайте 
сайт N45 іп їо г т: ННр 5:/ / уууууу.п Н5іг г їо ґг п .5СОї /

Працівники, які приїхали з-за кордону й перебувають у 
Шотландії на законних підставах, мають право стати на облік  у 
лікаря загальної практики для отримання безкоштовної 
первинної медичної допомоги, а також  безкоштовної 
спеціалізованої медичної допомоги (стаціонарне лікування або 
лікування в спеціаліста вузького профілю) на таких самих умовах, 
що й громадяни Шотландії. Проте за офтальмологічну чи 
стоматологічну допомогу може стягуватися певна плата.

Більш детальна інформація про затрати на лікування й право на 
медичне обслуговування надана за посиланням:



Якщо ваші симптоми не проходять через 7 днів, відвідайте сайт 
N45 іп їо гт або зателефонуйте за номером 111 (безкоштовно) 
для отримання подальших інструкцій. Ви маєте право на 
отримання послуг перекладача.

Зверніться за допомогою , якщо:

• ви відчуваєте, що з часом вам стає гірше або важче 
дихається;

•  вам важко дихати, коли ви стоїте або ходите;
•  ви почуваєте себе дуж е слабким, хворим або втомленим;
•  ви відчуваєте озноб або лихоманку;
•  ви втратили апетит;
•  ви не мож ете попіклуватися про себе, наприклад вам 

дуж е складно помитися, одягнутися чи приготувати їж у;
•  ви продовж уєте почувати себе погано і через 4 тиж ні (це 

може бути затяж не коронавірусне захворю вання).

Негайно зверніться за невідкладною  медичною допомогою  або 
зателефонуйте за номером 999, якщо:

•  ви настільки задихаєтесь, що не мож ете вимовити короткі 
фрази, перебуваючи у стані спокою;

• ваше дихання раптово погіршилося;
•  ви викашлюєте кров'ю;
•  ви мерзнете і потієте, а ваша шкіра бліда або вкрита 

плямами;
• у вас висип, схожий на невеликі синці або кровотечі під 

шкірою, який не зникає, якщо до цього місця притиснути 
склянку;

•  ви непритомнієте або втрачаєте свідомість;
•  ви відчуваєте збудж ення, сплутаність свідомості або 

сильну сонливість;
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У Шотландії діагностика та лікування СОУЮ-19 проводиться 
безкоштовно для всіх. Це означає, що:

•  тестування на СОУЮ-19 проводиться безкоштовно навіть 
у разі негативного результату;

•  лікування СОУЮ-19 є безкоштовним;
•  іноземці, які тільки проходять тестування й лікування від 

СОУЮ-19, не підлягаю ть міграційному контролю; і
•  комітети Національної служ би охорони здоров'я (N45) 

Ш отландії ніколи не передаю ть міграційні дані пацієнтів 
до М іністерства внутрішніх справ.

Безпек а й захист

Ви маєте таке ж право на захист від заподіяння шкоди здоров'ю , 
тілесних ушкодж ень, нападів і насильства, як і всі інші ж ителі 
Шотландії.

Якщо ви стали ж ертвою серйозного злочину чи насильства або 
боїтеся, що вам неминуче мож уть заподіяти шкоду, телефонуйте 
до поліції за номером 999 для отримання негайної допомоги й 
захисту. Якщо ситуація не екстрена, телефонуйте до поліції за 
номером 101.

Торгівля лю дьм и та ек сплуатація праці

У Великобританії торгівля лю дьми, рабство, підневільна, 
примусова чи обов'язкова праця є злочином, що тягне за собою 
серйозне покарання. Якщо ви стали ж ертвою або свідком 
подібних злочинів, телефонуйте до поліції за номером 999 для 
отримання негайної допомоги й захисту. Додаткову інформацію



Якщо вам здається, що ви стали ж ертвою торгівлі лю дьми, ви 
мож ете зателефонувати до поліції за номером 999, якщо це 
екстрений випадок. У випадках, які не вимагають екстреного 
реагування, телефонуйте за номером 101, а якщо ви не хочете 
звертатися до поліції, то мож ете зателефонувати на гарячу лінію  
служ би з питань протидії сучасному рабству за номером 0800 
0121 700 або заповнити онлайн-форму за посиланням: 
ШрзУАллллл/ .ітіосІетзІауегуІіеІрІіпе.оге/ зсоїІапсІ

Якщо ви стали ж ертвою торгівлі лю дьми, поліція або служ ба з 
питань протидії сучасному рабству розпитає вас про те, що 
трапилося, і направить вас до служ би підтримки, яка змож е 
надати вам безпечне ж итло строком до 90 днів.

й рекомендації можна отримати, зателефонувавши на гарячу 
лінію  служ би з питань протидії сучасному рабству (0800 0121 
700).

Нижче описані ознаки мож ливої експлуатації праці:

•  обман чи дезінформація (в усній та письмовій формі) 
щодо роботи й умов праці;

•  фізичне й сексуальне насилля у відношенні працівників;
•  залякування чи погрози на адресу працівників або 

образлива поведінка, щоб змусити їх відчувати себе 
вразливими;

• обмеж ення свободи пересування працівників;
•  тиск або примус до надмірної понаднормової роботи;
•  принизливі умови праці й проживання;
•  примус лю дей до праці з метою погашення боргу, який 

постійно зростає й значно перевищує початкову суму;
•  затримка зарплати або значне її зменшення з метою 

втримати працівників на робочому місці; й
• утримання роботодавцями чи спонсорами візи паспортів 

та посвідчень особи.
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Контак тні дані
Екстрені служ би: 999 -  поліція, швидка допомога або пожежна й 
рятувальна служба (за потреби попросіть перекладача)
Номер поліції Ш отландії для випадків, які не вимагають 
екстреного реагування: 101

Загальна інформація

0300 111 4160 (понеділок -  п'ятниця: іп БсоШзЬ А§гісиІШ ге
17:00 -  20:00, субота -  неділя: 10:30 -
14:00. Можна замовити зворотній дзвінок . Доступні перекладачі 
майж е для всіх мов)

Ргїе М іегапіз' Ро ги т (Форум для мігрантів області Файф)
Гаряча лінія: 01592 642927 (09:30 -  15:30, за потреби 
залучаються перекладачі російської, української та інших мов) 
Електронна пошта: іп Щ фїїї'етіегап їзї'о гит.о ге.ик  
Іі їїр :/ / їїі:етіегап ї5І:о гит.о ге.ик /  
Ііїїр зУЛ м щ щ іасеЬо о к .со тЯгїе.тіегап їз/

ЗсоїІапсГз Сіїігепз А с і у і с є  (Гаряча лінія для консультування 
громадян Шотландії)
Гаряча лінія: 0800 028 1456 (понеділок  -  п'ятниця з 09:00 до 
17:00, лише англійською  мовою) ШрзУАллллл/ .саз.оге.ик/ Ьигеаих

ЗсоШзРі АегісиїїигаІ \Л/а§ез ВоагсІ (Управління Ш отландії з питань 
оплати праці в сільському господарстві)
Гаряча лінія з питань щодо полож ень і умов для 
сільськогосподарських працівників у Шотландії: 0131 244 9749/  
9750 (понеділок  -  п'ятниця з 09:00 до 17:00, лише англійською 
мовою)

К5АВІ
ІіНрзУ/ гзаЬі.оге.ик / Ноте-Раее 
Гаряча лінія для сезонних 
працівників:

Електронна пошта: заууЬФеоу.зсої Права громадян ЄС у 
Шотландії
Інформаційні бюлетені проекту .ІизїСіїігепз (англійською , 
польською, румунською, литовською , іспанською та італійською 
мовами) ІіНр5:/ / іи5їсіїІ2еп5.5сої/ ЕЦ

Членство в профспілці
Профспілкова організація ІІп іїе їГіе ІІп іоп міста Данді (лише 
англійською  мовою)
Гаряча лінія: 01382 227 369 
Веб-сайт: уууууу.ипіїеїііеипіоп.оге

Охорона праці й безпек а
Управління з питань охорони праці (Н5Е)

•  Контактний центр по роботі з інцидентами для прийняття 
скарг щодо травмування: Гаряча лінія: 0345 300 9923 (час 
роботи: понеділок -  п'ятниця з 08:30 до 17:00, лише 
англійською  мовою).

•  Питання щодо охорони праці й безпеки
Веб-сайт, а також  посилання на форму для відправлення 
питань щодо охорони праці й безпеки: 
НїЩзУАллллл/ .Іізе.еоу.ик / сопїасї/ сопсегпз.І'іїт 
Гаряча лінія: 0300 003 1647 (допомога по заповненню 
форми для відправлення питань щодо охорони праці й 
безпеки; понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця: 8 :3 0 -  
17:00, середа: 10:00 -  17:00, лише англійською  мовою).

Коронавірус (ССЛ/Ю-19)
К5АВІ
К5АВІ -  це благодійна організація. Якщо ви потребуєте 
самоізоляції у зв'язку з хворобою і у вас виникають труднощі з 
грошима або інші складнощі, звертайтесь на конфіденційну 
гарячу лінію  К5АВІ.
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Гаряча лінія: 0300 111 4166 (7 днів на тиж день з 7:00 до 23:00)

Диск рим інація
Едиаііїу АсІУІзогу апсі Зиррогї Зегуісе (Служ ба підтримки з питань 
рівності):
Гаряча лінія: 0808 800 0082 (понеділок  -  п'ятниця: 09:00 -  19:00, 
субота: 10:00 -  14:00, лише англійською  мовою)
Веб-сайт: ІіїїрзУАмщщ.едиаІіїуасІУІзогузегуісе.сот/

М едична допомога
Гаряча лінія Національної служ би охорони здоров'я (N45): 111 
(за потреби попросіть перекладача)

М едична допомога при к оронавірусній інфек ції (СО\ / Ю-19)
Гаряча лінія N45 з питань коронавірусу: 0800 028 2816 
Веб-сайт: І'іїїрзУАллллл/ .пІізіпї'огт.зсоїУіІІпеззез-апсІ- 
сопс!і1:іоп5/ іпї:ес1:іоп5-апсІ-роІ50піпе/согопауіги5-соуісІ-19

Безпек а й захист
Сап етазіегз апсі І_аЬоиг АЬизе АиіГю гіІу (Управління з нагляду за 
діяльністю  посередників з найму робочої сили та дотриманням 
трудового законодавства)
Гаряча лінія: 0800 432 0804 (за потреби попросіть перекладача)
Веб-сайт: іллллл/ .еіа.еоу.ик
Електронна пошта: іпїеІІіеепсе(5)еІа.еоу.ик

Торгівля лю дьми та ек сплуатація праці
Гаряча лінія служ би з питань протидії сучасному рабству 
Гаряча лін ія: 0800 0 121 700 (24 години на добу, 7 днів на 
тиж день, за потреби попросіть перекладача)
Веб-сайт: уууууу.тосіегпзіауегуїіеірііпе.оге

Допомога мігрантам (допомога всім повнолітнім ж ертвам 
торгівлі лю дьми в Шотландії, за винятком ж інок, які стали

ж ертвами комерційної сексуальної експлуатації), телефон: 0141 
884 7900
Номер цілодобової екстреної служ би: 0141 212 8553 (24 години 
на добу, 7 днів на тиж день, за потреби попросіть перекладача) 
Електронна пошта: ЗсоїІапсКсртіегапїІіеІрик .оге 
Веб-сайт: уууууу.тіегапїііеірик .оге

Служба ТАКА (допомога ж інкам, які стали ж ертвами торгівлі з 
метою комерційної сексуальної експлуатації в Ш отландії та за її 
меж ами)
Гаряча лінія: 0141 276 7724 (24 години на добу, 7 днів на 
тиж день, за потреби попросіть перекладача)
Веб-сайт: уууууу.їагазсоїіапсі.оге.ик

*
Завантаж те Гаг т УУогк УУеіїаге Арр. 
безкоштовну програму для працівників 
ферм та роботодавців з інформацією 
про права працівників. Доступна 
албанською , болгарською , англійською , 
литовською , румунською, польською, 
китайською (мандаринською ) та 
в'єтнамською  мовами.

Завантаж те ,
безкоштовну інтерактивну програму, 
яка містить важ ливу інформацію  та \ЛЮґк
поради щодо проживання та роботи у 
Великобританії, і яка доступна на різних 
мовах.
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Ця брошура ук ладена благодійним и організац іями: Госиз оп 
І_аЬоиг Ехр іо і іаі іоп , Ргїе М і§гапІз Ро ги т та .ІизїКізНї БсоїІапсІ за 
підтримк и уряду Ш отландії.

/  \
- потр ібна до пом ога або ви хоч ете '

поговорити з к им ось, зателефо нуй те за
номером  гарячої лін ії К5АВІ для сезонних
сільськ о го сп о дар ськ их прац івник ів:

0300 1114160
Понеділок -  п'ятниця: 17:00 -  20:00 

Субота -  неділя: 10:30 -  14:00

\  К 5А В ? !
^  БирроггіпкРеорІе /

ч  іп $сокі$Ь Акгісиїсиге / /
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