
 

 

 
 

NGG Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

Hauptverwaltung V.i.S.d.P.: Thomas Bernhard   
Haubachstraße 76   
22765 Hamburg hv.ernaehrung@ngg.net www.ngg.net/corona  

Drage colege, dragi colegi, 
 
Situația creată de Corona ne îngrijorează pe toți! Iar industria cărnii este foarte afectată.  
Un lucru este clar: Nu oamenii sunt problema, ci răspândirea virusului este cauzată de con-
dițiile din industria cărnii. Unul dintre principalele motive sunt condițiile de viață și transport 
ale angajaților, care locuiesc în spații comune de cazare. 
 
Angajatorii trebuie să își asume răspunderea:  Sănătatea are prioritate!  
  
NGG luptă pentru eliminarea exploatării și a contractelor de antrepriză din industria cărnii.  
Dorim să se asigure locuri de muncă echitabile și bine plătite TUTUROR angajaților din 
domeniu! 
 

De aceea solicităm interzicerea contractelor de antrepriză din industria cărnii! 

 
 Solicităm angajatorilor: 

Asigurați sănătatea tuturor angajaților! 
 

Garantați transparența totală! 
 

Asigurați locuri de muncă sănătoase! 
 
 
Implică-te! 

Sprijină sindicatul în lupta pentru  
 
locuri de muncă sigure! 

 

locuri de muncă sănătoase! 
 

muncă echitabilă!  
 

Online 

  GewerkschaftNGG 
  www.ngg.net 

HAMBURG, 3. Juni 2020   

Locuri de muncă sigure și  

echitabile în industria cărnii! 
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Per Post an: Gewerkschaft NGG  I Haubachstraße 76 I  
22765 Hamburg  oder per Mail an hv.ernaehrung@ngg.net 

12 bune motive  
pentru a deveni membru NGG!  
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Consiliere  
pe orice temă legată de muncă,   
formare și socială. 
 

Protecție juridică  
legată de drepturile la locul de muncă și  
sociale  - gratuită pentru membrii NGG. 
 

Contracte tarifare   
pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă.  
Numai membrii NGG au dreptul la ele. 
 

Sprijin   
în caz de grevă, urgență și sancțiuni  
aplicate de angajator. 
 

Asigurări de accidente de agrement 
chiar dacă au loc acasă, pe drum sau  
în concediu . 
 

150 de ani de competență.  
Sunt deja 150 de ani de când suntem  
alături de membrii noștri, pentru a-i sprijini.  
 

Comitete de întreprindere  
NGG ajută la alegerea acestora și consiliază 
comitetele alese.  
 

Oferte de formare   
pe teme actuale și interesante:  
Aliment pentru creier! 
 

Revista membrilor   
Imprimată pe hârtie sau sub formă de aplicație  -  
gratuită pentru membri . 
 

NGG.aktuell.  
Noutățile săptămânii  
prin e-mail. 
 

NGGPlus  
Oferte foarte tentante, de la bănci până la 
spectacole muzicale:  www.ngg-mitgliedervorteil.de 
 

GUV / Fakulta  
asigurare de răspundere profesională și multe 
altele pentru doar 21 € pe an *. www.guv-fakulta.de 

 

*este necesară o declarație specială de adeziune pentru GUV/Fakulta, exclusiv pentru membrii 
sindicatelor DGB. 


