العمال الثابتون

ضمان وظائف دائمة في الفارج
هولسيم من أجل:
إدارة المخاطر:

الفارج هولسيم أحم عمالك
خالل جائحة مورونا

تحديد عقد العمل عىل أنه خطر محتمل.
تحديد العمال المتعاقدين عىل أنهم أولئك الذين قد يتضررون.
ال تأخذ اختصارات  ،استثمر في كفاءة العامل الدائم.

األمن الوظيفي يتيح للعامل إبقاء تركيزه في المهمة!

يحتاج عمال الفارج هولسيم إىل أجر معيشي من أجل ...
عيش نمط حياة صحي للحفاظ عىل نظام المناعة قوياً.
توفير السكن الالئق لممارسة اإلبعاد االجتماعي
وضمان النظافة المناسبة.
الحصول عىل الرعاية الصحية وأخذ إجازة عندما ال
يكونون عىل ما يرام.
توفير حاجز للصدمات االقتصادية.

عامل الفارج هولسيم الماهر في الهند
يكسب  93دوالرا ً أمريكياً وهو أقل بكثير
من األجر السائد للعاملين ذوي المهارات
المتدنية في الهند البالغ  130دوالرا ً أمريكياً.

استشارة مقدمة من اإلتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب اىل شركة الفارج هولسيم

يمكن تحسين خطة عمل الفارج هولسيم حول جائحة كورونا
للصحة ،التكاليف والنقد في جميع البلدان من خالل ...
حماية جميع العمال
والمقاولين والموردين
أثناء األزمة.

اذا كان عامل الفارج هولسيم الماهر في الهند يكسب أقل
من حتى األجر السائد للعامل ذو المهارات المنخفضة في
الهند  ،فعندئذ ...
هو  /هي غير قادر عىل تحمل
تكاليف الرعاية الصحية
وسيستمر في العمل حتى لو
كان مريضاً.

دليل موجز للبقاء في أمان

من المرجح أن يعيش في
سكن مزدحم مع وصول
ضعيف إىل الماء لغسل
اليدين.

هو  /هي غير قادر عىل
توفير طعام مغ ٍذ ليحافظ
عىل صحته وعائلته.

سيقوم اإلتحاد الدولي لعمال البناء واألخشاب ونقاباته المنتسبة حول
العالم بمراقبة عمليات الفارج هولسيم.

الحياة قبل الربح

تعزيز العالقات الصناعية.
إشراك العمال ونقاباتهم
في جميع التدابير المتخذة
لالستجابة لألزمة.

ال تجعلوا العمال يدفعون
مقابل وظائفهم لخطط
خفض التكاليف في عام
.2020

إجازة مدفوعة
األجر.

ال تخفيضات! ال إنهاء
لعقد العمل!

حماية العمالة  ،تأمين
الدخل  ،الحصول عىل
الرعاية الصحية  ،إجازة
مدفوعة األجر أثناء
النشاط المنخفض  ،إجازة
مرضية مدفوعة.

تبدأ المسؤولية االجتماعية للشركات في مكان العمل لذلك
يجب عىل الفارج هولسيم

توفير الضمان
االجتماعي بما في ذلك
اإلعانات والمعاشات
الصحية.

تسديد أجر
معيشي للعمال
إلعالة أسرهم.

منح العمال أمن
العمل الدائم.

ضمان ظروف
عمل الئقة وآمنة.

تحقيق اكبر قدر
من المساهمة في
التوظيف في بلد
عملياتها.

