Nr.2

TË DREJTAT E PUNËTORËVE
NË KOHËN E VIRUSIT KORONA
1 PRILL - 14 PRILL

I.

56
RASTE

II.

PUNËTORË

363

SHKELJE TË DENONCUARA NË KOMITETIN E HELSINKIT

ARSYE

...
DENONCIME* PUNËTORË**

Largime nga puna:
Largime nga puna për arsye afariste
Largime nga puna me faj të punëtorit
Largime nga puna pa afat largimi për shkak të
shkeljes së rregullit dhe rendit të punës nga ana
e punëtorit

9

67

16

264

Shkelje të masave të Qeverisë

7

7

Shfrytëzim i detyruar i pushimit vjetor
dhe/ose pushim pa pagesë

4

4

Paga të papaguara / Ulje të pagave

9

60

Mosvazhdim i kontratave të punësimit
për kohë të caktuar

2

2

Shkelje të tjera

3

3

8

8

Ndërprerje e detyruar me marrëveshje
e kontratave të punësimit

Informacion mbi zbatimin e
masave të miratuara nga Qeveria:
Kompensim në para për personat që kanë
mbetur pa punë për shkak të krizës
Kompensime për personat që kanë mbetur pa
punë ose që kanë qenë pjesë e ekonomisë
joformale
Lirim nga puna të një prindi që ka fëmijë në
moshë deri në 10 vjet

* Numri i përgjithshëm i denoncimeve / punëtorëve i paraqitur këtu është më i madh se numri i denoncimeve të
regjistruara / punëtorëve të përfshirë, për shkak se disa raste kanë të bëjnë me më shumë shkelje për një kohë.
** Punëtorët denoncojnë personalisht për vete, por është e mundur të përfshihen më shumë punëtorë me të
njëjtën shkelje.

III.

TË DHËNA TË ZBËRTHYERA SIPAS GJINISË

PUNËTORË

62.5%

37.5%

PUNËTORE

IV.

NDIHMË JURIDIKE
Këshillë të mos nënshkruhen marrëveshje
Shfrytëzim i mekanizmave mbrojtës, në rend të
parë Inspektoratin Shtetëror të Punës
Parashtrim të kundërshtimit ndaj vendimit për
ndërprerje të kontratave të punësimit
Sqarim të masave të miratuara të Qeverisë lidhur
me punëtorët
Këshillë për kompensimet në rast të papunësisë
Parashtrim të padive penale për shkak të shkeljes
së të drejtave të marrëdhënieve të punës
Informacion tjetër juridik për realizimin dhe
mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve

