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HERTFORDSHIRE
Modern Slavery Partnership

Instruction to Professionals: Please check that the
individual presenting is able to read and do not let
them take this flyer home with them. If you do, you are
potentially putting them at risk.

Asistență pentru adulți/copii mai mari (în vârstă de 16-18 ani)
din Regatul Unit, care sunt exploatați: broșură de informare
Vă rugăm să citiți și să urmați instrucțiunile.
În Regatul Unit, se înțelege că sunteți exploatat(ă) în următoarele circumstanțe:
•

Nu primiți salariu sau primiți un salariu foarte mic pentru munca dvs. și/sau lucrați un program excesiv de
lung.

•

Cineva vă ia banii.

•

Sunteți forțați să lucrați sau să efectuați acte sexuale.

•

Sunteți ținuți captivi sau împotriva voinței dvs.

•

Nu puteți pleca de la domiciliu, sunteți supravegheat(ă) și/sau nu puteți să vă mișcați liber.

•

Ați fost adus în Regatul Unit ca să lucrați pentru cineva care acum este amenințător, înfricoșător, care vă face
rău sau vă forțează să faceți o muncă sau alte lucruri pe care nu doriți să le faceți.

Vă rugăm să bifați caseta, dacă răspundeți „da” la următoarele întrebări:
S
 unteți în pericol?
P
 uteți vorbi în siguranță?
D
 oriți asistență?
D
 oriți un traducător sau un avocat?

În Regatul Unit, este posibil să fiți exploatat(ă) dacă răspundeți „da” la oricare
dintre următoarele întrebări. Vă rugăm să bifați ceea ce vi se aplică:
S
 unteți forțat(ă) să munciți pentru un salariu foarte mic sau fără salariu?
D
 acă munciți, sunteți plătit(ă) mai puțin de £7 pe oră?
Lucrați

mai mult de 48 de ore pe săptămână?
S
 unteți forțat(ă) să efectuați acte sexuale la locul de muncă sau în nume propriu?
L
 ocuiți în condiții de viață extrem de murdare sau sărace?
S
 unteți controlat(ă) de alte persoane? (Acestea pot fi uneori o rudă, un prieten sau partenerul(a).)
For more information on human trafficking/modern slavery and additional resources, please consult the
Hertfordshire Modern Slavery Partnership website: www.stopexploitationherts.org.uk/professionals/professionals.aspx.
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(Mai multe întrebări pe verso)
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V-au fost luate documentele de identitate sau alte lucruri valoroase?
D
 acă v-am ajuta astăzi, ar exista consecințe pentru dvs. sau pentru familia dvs.?
S
 unteți îngrijorat că cineva v-ar putea răni pe dvs. sau pe familia dvs.?
Aveți datorii la cineva? Sau datorați bani cuiva?
Vă ia cineva banii?
Am o altă problemă.

Este posibil să vă simțiți speriat(ă), lipsit(ă) de putere și singur(ă). Totuși,
ajutorul este la dispoziția dvs. și aveți drepturi și posibilitatea de a alege.

Dacă se constată că ați fost exploatat(ă) în Regatul Unit, aveți dreptul de a
beneficia de asistență independentă, emoțională, medicală și practică din
partea guvernului Regatului Unit. Această asistență poate fi furnizată în
câteva moduri diferite, inclusiv:
•

vi se va găsi cazare temporară, sigură.

•

veți fi ajutat(ă) cu tratamentul medical.

•

veți fi ajutat(ă) de un specialist să faceți față experienței dvs.

•

vi se va asigura un interpret/traducător pentru a vă ajuta să comunicați în limba engleză.

•

vi se va oferi protecție.

•

vi se va oferi consiliere juridică independentă.

•

vi se va oferi un salariu de subzistență.

Vă rugăm să rețineți: uneori există limitări ale acestui drept.
În calitate de lucrător în Regatul Unit, aveți dreptul la:
1.

Salariu de cel puțin £8,21 pe oră, dacă aveți peste
25 de ani, £7,70 lire pe oră, dacă aveți între 21 și 24
de ani, și £6,15 pe oră, dacă aveți între 18 și 20 de
ani.

2. Un maxim de 48 de ore de muncă pe săptămână,
inclusiv orele suplimentare.
3. O pauză de odihnă în timpul zilei dvs. de muncă,
de cel puțin 20 de minute atunci când lucrați mai
mult de 6 ore pe zi.

5. Informații privind sănătatea și siguranța la
locul de muncă, instructajul la locul de muncă,
echipamentul de protecție și orice înlocuiri
necesare, gratuite, dacă este cazul.
6. Detaliile scrise ale termenilor și condițiilor de
angajare, în cazul în care ați fost angajat(ă) pentru
o perioadă mai mare de o lună.
7. Concediu medical, care va fi detaliat în contractul
dvs. de muncă.

4. Un număr minim de săptămâni de concediu plătit
pe an, începând cu prima dvs. zi de muncă.
For more information on human trafficking/modern slavery and additional resources, please consult the
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