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Pentru mai multe informații, cum ar ﬁ: pe teme de securitatea
muncii și reglementarea juridică privind timpul de lucru și
protecția împotriva concedierii în timpul sarcinii și concediului
de maternitate, vă rugăm să contactați:
Autoritatea pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor
Oﬁciul pentru Securitate
Billstraße 80, 20539 Hamburg
Telefon: ++49 40 428 37-2112
arbeitnehmerschutz@bgv.hamburg.de
Pentru informații suplimentare cu privire la timpul de lucru,
protecția muncii și protecția împotriva concedierii în limbile,
bulgară, română, spaniolă sau poloneza, va rugam sa ne
contactați la :
Centrul pentru libera circulație a lucrătorilor
Arbeit und Leben Hamburg
în Gewerkschaftshaus Hamburg
Besenbinderhof 58, 20097 Hamburg
Telefon +49 40 284016 - 70
- 76 pentru bulgara
- 79 pentru română
- 78 pentru poloneză
- 80 pentru spaniolă
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Important :
Informați angajatorul în scris că sunteți gravidă. Evitați
comunicarea orală fără martori!
Contractele pe termen limitat se încheie automat la timpul
convenit prin contract și dacă sunteți gravidă, fără a ﬁ
nevoie de o reziliere.
În cazul unui aviz de modiﬁcare, într- o reziliere de urgență
sau în alte forme speciale de încetare a contractului de
muncă, vă rugăm să contactați imediat biroul pentru libera
circulație a lucrătorilor sau un avocat.
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Important :
Împotriva unei rezilieri puteți depune plângere în termen de
trei săptămâni de la primirea acesteia.
Un preaviz nu poate ﬁ datat retroactiv.
Este important sa puteți dovedi când ați primit rezilierea
(de exemplu, păstrarea plicului, indicarea de martori) .
În Germania, angajatorul vă poate concedia chiar dacă
sunteți în concediu medical.
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