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ИСКАНИЯТА НА IUF В СИТУАЦИЯ НА COVID-19
Пандемията с COVID-19 очерта слабостите на хранителната ни
система, в центъра на която е липсата на достоен труд за поголямата част от хората по света, работещи в селското стопанство. Затварянето на границите и мерките за спешно
ограничаване на движението застрашават доходите и поминъка на селскостопанските работници, тяхното здраве и безопасност, както и на членовете на техните семейства.
Работниците, които живеят и работят едновременно в стопанства или ферми с всякакви размери, в плантации, в овощни градини, оранжерии и пакетиращи станции, рискуват да останат
изключени от необходимите и прилаганите мерки за обществено здраве и социална сигурност. Работниците мигранти са
изложени на още по-голям риск. Правото на сдружаване често
е ограничено или репресирано. Една много малка част от земеделски работници са обхванати от колективни трудови договори. Само 5% от работниците в селското стопанство имат
достъп до система за контрол на труда (трудови инспекции) или
правна защита на правата на здраве и безопасност.
Международната организация на труда, МОТ към Организацията на обединените нации, ООН разработи международни
стандарти (виж по-долу) за защита на правата, поминъка и
здравето и безопасността на селскостопанските работници.

Този документ предоставя набор от синдикалните изисквания за защита на селскостопанските
работници и за спасяване на човешки животи в
борбата за ограничаване на разпространението
на COVID-19.

ЗАЩОТО СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ РАБОТНИЦИ СА В ОСНОВАТА НА СИГУРНОСТТА НА ХРАНАТА, IUF ПРИОЗВАВА
ПРАВИТЕЛСТВА, РАБОТОДАТЕЛИ И МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СЛЕДНИТЕ МЕРКИ
ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИЦИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.
и безплатни медицински услуги, включително тестване и
лечение.

Жилищата, осигурени от работодателите, трябва да
имат:
•

Достатъчно количество питейна вода, санитарни помещения и вентилация.

•

В местата за спане, хранене и санитарни цели трябва да се
спазват ефективни мерки за физическо дистанциране.

•

Сапун, чиста вода, дезинфектанти и други санитарни материали трябва да са налични по всяко време и да отговарят на международните препоръки за ограничаване на
разпространението на COVID-19.

•

Информацията за хигиенните и санитарните мерки трябва
да е видна, достъпна и предоставена на езици, разбираеми от работниците.

•

Средства за комуникация, включително спешни телефонни
линии, трябва да са на разположение по всяко време.

Защита на доходите и социално осигуряване
•

Възнаграждението на селскостопанските работници
трябва незабавно да се повиши, като се признае обществено важната услуга, която те предоставят.

•

Трябва да се приложат съществуващите споразумения относно заплатите и плащанията като минимум.

•

Когато такива споразумения не съществуват, на работниците трябва да се гарантира заплащане, което осигурява
издръжка на труда на работниците и членовете на семейството, което се определя чрез преговори със съответните
синдикални организации.

•

Реорганизацията на работата за ограничаване на разпространението на вируса не може да служи като претекст за
намаляване на заплащането.

•

Всички работници, включително сезонни и мигранти, и независимо от статута им на пребиваване, трябва да имат право
на платен отпуск по болест / специален отпуск, застраховка
срещу злополука и обезщетение при инвалидност.

Достъп до медицински услуги
•

На всички работници и членове на семействата им,
включително на сезонни и мигранти, без разлика от статута им на пребиваване, трябва да бъде гарантиран
достъп до подходящо оборудвани медицински заведения

ИСКАНИЯТА НА IUF В СИТУАЦИЯ НА COVID-19
Транспорт
•

Предоставеният от работодателя транспорт до, от и в рамките на работното място трябва да бъде организиран, при
спазване на физическа дистанция.

•

Транспортните превозни средства трябва редовно да се
дезинфекцират и транспортните работници да са адекватно защитени.

Безопасност на работното място
•

Всички работни места трябва да бъдат организирани, като
се спазват физическото разстояние и необходимите мерки
за защита, включително правилното използване на лични
предпазни средства.

•

Работниците на работа трябва да имат достатъчен достъп
по всяко време до питейна вода, санитарни помещения и
всички необходими предпазни дрехи, дезинфектанти и др.

•

Информацията за тяхното местоположение, разпространение и правилна употреба трябва да бъде достъпна за
всички работници във всички работни ситуации на език,
който те разбират.

•

Разпространението и използването на оборудване, инструменти и необходимите консумативи трябва да спазват
всички препоръчани мерки за безопасност, включително
редовната дезинфекция.

•

•

Работниците трябва да могат да упражняват правото си да
се отстраняват от опасни ситуации на работното място, без
да се страхуват от загуба на доходи, заетост или уволнение.
Трябва да се обърне специално внимание на охраняване
на правата на жените работнички: тяхното право на защита
на доходите и социална сигурност, закрила на майчинството, след раждане, подходящо защитно оборудване и
защита от сексуален тормоз.

Здраве и сигурност
•

Съвместните комитети за управление на здравето и безопасността на работното място са от съществено значение,
за да се гарантира, че всички мерки за хигиена и безопасност се прилагат правилно и че работниците не са изложени на по-висок риск поради увеличаване на
натоварването, работа на парче, намален персонал или
съкращаване на отдели. Жените работнички също трябва
да са представени в тези комитети.

Координирани действия
•

•

На национално ниво тези мерки трябва да бъдат насърчавани, прилагани и контролирани от компетентните
държавни органи, работодатели и съответните синдикални организации. Търговците на дребно, предприятията
за преработка на храни и преработвателите на селскостопански продукти и стоки трябва да се ангажират с тяхното
ефективно прилагане.
Организацията на обединените нации чрез своите подразделения МОТ, ФАО, СЗО трябва да се застъпят на международно ниво за силни мерки за защита на здравето и
безопасността на селскостопанските работници. Чрез
своите национални служби те трябва да ангажират правителствата и да им помагат да изпълняват тези искания.

Трудовите инспекции
•

Правителствата трябва да се стремят да наблюдават и
прилагат редовно спазването на горепосочените мерки
чрез надлежно осигурени ресурси и обучени инспектори
по труда.

Спешна помощ
•

Правителствата трябва да предоставят спешни облекчения
за селските райони, в които затварянето на граници и загубата на пазари е потопило селскостопанските работници
в опустошителна криза и бедност, а основни услуги са в колапс. Трябва да бъдат приети подходящи мерки за стимулиране и подпомагане на местното производство на храни.

Конвенциите на Международната организация на
труда към Организацията на обединените нации предоставят конкретно ръководство за действие на правителствата въз основа на международно
договорени стандарти.
КОНВЕНЦИЯ 110 – РАСТЕНИЯТА ПРЕДВИЖДА

■ защита на правата на свобода на сдружаване и колективно договаряне

■ изплащане на заплати

■ предоставяне на адекватни медицински услуги за работниците и техните семейства

■ осигуряване на адекватно жилище

■ платен отпуск

■ предоставяне на стоки и услуги на плантацията на справедливи и разумни цени в полза на работника

■ защита на майчинството, платен отпуск по майчинство и
закрила за кърмачки

■ задължителна инспекция на труда

За по-пълна разработка вижте придружаващата го
ПРЕПОРЪКА
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO::P12100_ILO_CODE:R110

КОНВЕНЦИЯ 184 – БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ
В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОБХВАЩА:

■ защита на здравето и безопасността на селскостопанските
работници чрез премахване, минимизиране или контрол
на опасностите в селскостопанската работна среда
■ участие в прилагането и преглед на мерките за безопасност и здраве

■ избор на представители по безопасност и здраве и представители в комисиите по безопасност и здраве

■ право да се отстранят от опасност, произтичаща от работната им дейност

■ право на временните и сезонните работници да получават
същата защита за безопасност и здраве като постоянните
работници

■ включване в схеми за социално осигуряване и здравно
осигуряване, сравними с тези на работниците в други сектори

■ защита при използването на машини, боравенето, транспортирането и прилагането на материали, включително
агрохимикали

■ защита на жените работнички

За по-пълна разработка вижте придружаващата го
ПРЕПОРЪКА 192
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:
0::NO::P12100_ILO_CODE:R192

