Meyer´s Spargelhof

Asendorf şi Lehrden

Regulamentul de ordine interioară
Pentru ca viaţa în comun să se desfăşoare fără incidente şi plăcut pentru toate părţile, trebuie ca
fiecare să respecte toate regulile de mai jos, atât în timpul convieţuirii, cât şi în timpul liber:
 Locurile de cazare:
 Repartizarea spaţiilor de dormit se va realiza în acord cu muncitorii şefi. Nu este permisă
ocuparea unei alte camere fără a discuta în prealabil acest lucru şi a primi permisiunea.
 Este interzis ca în spaţiile pentru dormit să se utilizeze aparate electrice de încălzit şi de
gătit.
 Se vor utiliza cu grijă dotările din spaţiile pentru dormit, aparatele electrice, lenjeria de pat
etc.
 Locatarii se vor ocupa de curăţenie în dormitoare.
 Curăţarea holurilor se va realiza pe rând, de către locuitorii camerelor.
 Bucătăria, chiuvetele, duşurile şi toaletele se vor lăsa curate după fiecare utilizare.
 Gunoiul se va dezafecta pe sortimente, în pubelele corespunzătoare amplasate pe teritoriul
întreprinderii agricole.
 În toate spaţiile de cazare, containerele şi clădirile fumatul este strict interzis.
 Începând de la ora 22 este oră de linişte (volumul pentru conversat în cameră)!
 Nu este permis ca în spaţiile de cazare, în clădirile şi pe teritoriul sau câmpurile întreprinderii
agricole să vină persoane din afara întreprinderii.
 La sfârşitul perioadei de angajare:
 Dormitoarele se vor lăsa curate şi ordonate.
 Toate obiectele personale, echipamentul de lucru şi alimentele se vor lua acasă.
 Plata salariului se va face după returnarea materialului de lucru şi verificarea camerei.
Pretenţia de plată a primelor dispare în următoarele cazuri:
- Nerespectarea regulamentului de ordine interioară
- Violenţă
- Comportament inadecvat în spaţiul din imediata noastră apropiere (de ex. în sat, în
pieţe etc.)
- Furt
Se poate hotărâ concedierea fără perioadă de graţie.

Consideraţia şi respectul faţă de colegi sau colocatari sunt de la sine înţelese.
Dacă apar probleme, aveţi întrebări sau nemulţumiri, vă stăm cu plăcere la dispoziţie.
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