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Докладване на заболяването  

Сътрудниците са задължени да съобщават за заболяването си на първия ден от 

отсъствието си по здравословни причини колкото се може по-рано с уточняване на 

правилния адрес на медицинския център и точната информация, съдържаща 

подробности, на FLEXible преди 10:00 ч. на телефон 0495 - 843 610. Освен това трябва 

да съобщите на Контрагента, от когото сте били наети, че имате здравословни 

проблеми и няма да отидете на работа.  

Ако сътрудникът се разболее по време на работа, се прилага същото задължение за 

докладване на FLEXible.  

 

Вие също трябва да посочите каква е вероятната продължителност на отсъствието по 

здравословни причини.  

Могат да бъдат зададени въпроси относно последиците за работата, какви дейности 

вече не са възможни за сътрудниците и каква е пречката за работа. 

 

Сътрудникът трябва да докладва лично по телефона. Това означава, че съобщенията за 

заболявания чрез SMS, WhatsApp или електронна поща не се приемат.  

Това е разрешено само като допълнение, извън работното време, което е с работни 

дни от понеделник до петък между 8:30 и 17:00 часа. 

 

За отсъствията по здравословни причини ние използваме услугите на организацията 

ReFit. Докладът за заболяването ще бъде предаден от FLEXible на ReFit. FLEXible е 

договорно обвързано с ReFit, което отговаря за експертната помощ по отношение на 

техническата професионална здравна помощ за нашите сътрудници. ReFit, 

следователно, играе важна роля в процеса по време на отсъствието. 

 

Клауза за временно назначаване  

В случай, че Договорът за временна заетост (Вашият трудов договор) включва клауза за 

временно назначаване („uitzendbeding“), FLEXible не е задължено да продължи да 

изплаща възнаграждение в случай на заболяване.  

В този случай, когато един сътрудник докладва заболяване, неговият (временния) 

трудов договор се прекратява. Съдружникът вече няма Работодател, който е задължен 

да продължи да изплаща възнаграждение в случай на заболяване и ще бъде подложен 

на грижи от общественото осигуряване за заболяване – „Ziektewet“, което се извършва 

от обществения орган „UWV“. ReFit ще съобщи за Вашето отсъствие на „UWV“, 

откъдето впоследствие ще се свържат с Вас. Сътрудниците трябва да вземат предвид 

така наречените дни на изчакване, което означава, че един или два дни ще бъдат 

посочени като неплатени. Това зависи от договора за заетост както е посочено в ABU-

CLA. 

 

Контрол по време на отсъствието по здравословни причини   

В случай на заболяване, през първите две седмици между 8:30 и 17:00 часа, 

сътрудникът трябва да си стои в къщи. След тези две седмици той вече не трябва да си 

стои у дома. Важно е, сътрудникът да може да бъде достигнат от ReFit по телефона 

или по електронната поща. Освен това трябва да е възможно да се посочат домашни 

посещения на адреса, посочен в доклада за заболяването (може да се различава от 

домашния адрес, като адрес на роднина, болница и др.). Тук може да важат 

изключения, при условие че е поискано разрешение от FLEXible и/или от ReFit.  
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Задължения по време на отсъствието по здравословни причини   

Сътрудниците трябва да спазват инструкциите, дадени им от ReFit. В рамките на 

законодателството за намаляване на отсъствията, "Wet Verbetering Poortwachter", е 

необходимо както сътрудниците, така и FLEXible да направят всичко възможно, за да 

насърчат възстановяването. Сътрудникът трябва да сътрудничи в процеса на 

реинтеграция и да коригира действията и бездействието си по такъв начин, че да се 

въздържа от забавяне или възпрепятстване на неговото възстановяване. 

 

Контакт  

В случай на дългосрочно отсъствие, контактът със сътрудниците по време на 

отсъствието по здравословни причини ще се осъществява главно чрез ReFit. 

Сътрудникът трябва да остане достъпен възможно най-дълго по време на отсъствието 

си по здравословни причини. Трябва да се отговори на всички въпроси, които ReFit 

поставя на сътрудника по отношение на възстановяването. Когато се назначи период, в 

който сътрудникът може да се свърже с ReFit, или обратното, това трябва да се спазва. 

Документацията относно „UWV“ се стопанисва в сътрудничество с ReFit. FLEXible се 

информира относно ситуацията по естествен начин.  

 

Посещение на здравна служба  

Когато се планира среща с лекар или сътрудник на ReFit, тя трябва да бъде 

осъществена.  

 

Служителите/работниците имат право да поискат среща с фирмения лекар във 

FLEXible, ако за това има основателна причина. Ако фирменият лекар установи, че 

няма основателна причина, разходите за посещението ще бъдат за сметка на 

служителя/работника.   

 

Служителят/работникът, ако се съмнява в точността на съветите, може да поиска от 

фирмения лекар консултация с друг фирмен лекар. След това искане, фирменият 

лекар, който е предоставил съветите на служителя/работника, ще уреди по най-бързия 

начин консултация на служителя/работника с друг фирмен лекар, освен ако не 

съществуват убедителни аргументи срещу консултацията с друг фирмен лекар и 

фирменият лекар, който е дал съветът, е доказал това и е осведомил за това 

служителя/работника. Другият лекар, който трябва да проведе консултацията, не 

работи в отдела за здравословни и безопасни условия на труд или в компанията или 

институцията, в която работи фирменият лекар, който е дал първоначалния съвет на 

служителя/работника.  

Фирменият лекар има процедура за подаване на оплакване. Съответните правила 

могат да бъдат намерени на следния уебсайт: https://www.refit.nl/klachtenreglement. 

 

Престой в чужбина/почивки  

В случай че сътрудникът пребивава в чужбина или е на почивка по време на 

заболяването си, той трябва да спазва същите правила, каквито се прилагат в 

Нидерландия. В случай че сътрудникът пребивава в една от страните по договора*, 

той/тя трябва да докладва заболяването си в най-близкия офис на здравно-

осигурителната компания в държавата на пребиваване. Сътрудникът трябва да поиска 

от чуждестранната служба да предаде доклада му за заболяването колкото е 

възможно по-скоро на „UWV“.  
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В случай че има право на продължаващо изплащане на възнаграждението, „UWV“ ще 

препрати формулярите за докладване на заболяването на FLEXible или на ReFit. В 

допълнение, сътрудникът трябва да докладва лично за заболяването си на 

Работодателя и FLEXible, като посочва адреса, на който пребивава. 

 

Във всички други държави сътрудникът трябва да поиска писмена декларация от лекар 

и да я изпрати на „UWV“. 

Бременност  

В случай, че сътрудникът се разболее по време на отпуск за бременност/раждане, тя 

трябва да докладва това на FLEXible. Нито едно от обезщетенията за заболяване, нито 

„ZW-uitkering“, ще се материализира, докато надбавката за бременност/раждане е 

все още в сила в дадения момент. 

 

Докладване на възстановяване   

Сътрудникът съобщава за възстановяването си както на FLEXible, така и на 

Работодателя, от който е назначен. 

 

Възражение срещу доклада за възстановяване   

В случай, че ReFit посочи, че сътрудникът може да възобнови частично или изцяло 

работата си, докато сътрудникът не е съгласен с това, последният може да подаде 

възражение към ReFit. FLEXible ще основава своите съображения на медицинския 

съвет на ReFit, тъй като FLEXible не е в състояние да прецени дали възражението е 

основателно или не е.  

Служителят/работникът, ако се съмнява в точността на съветите, може да поиска от 

фирмения лекар консултация с друг фирмен лекар. След това искане, фирменият 

лекар, който е предоставил съветите на служителя/работника, ще уреди по най-бързия 

начин консултация на служителя/работника с друг фирмен лекар, освен ако не 

съществуват убедителни аргументи срещу консултацията с друг фирмен лекар и 

фирмения лекар, който е дал съветът, е доказал това и е осведомил за това 

служителя/работника. Другият лекар, който трябва да проведе консултацията, не 

работи в отдела за здравословни и безопасни условия на труд или в компанията или 

институцията, в която работи фирменият лекар, който е дал първоначалния съвет на 

служителя/работника. 

Впоследствие сътрудникът може да поиска второ мнение от „UWV“.  

 

Поверителност  

Цялата лична и медицинска информация на сътрудниците никога няма да бъде 

разкривана на трети страни в контекста на законодателството за защита на 

неприкосновеността на личните данни „WBP“. Тази информация ще бъде 

обработвана много внимателно.  

 

Санкции  

Ако служителят/работникът наруши правилата и процедурите, свързани със 

заболяване, FLEXible има право, въз основа на посоченото в член 7: 629, параграф 6 от 

Гражданския кодекс на Нидерландия, да спре изплащането на възнаграждението на 

служителя/работника до момента, в който FLEXible може да определи, дали 

работникът или служителят има право на изплащане на възнаграждението или, в 

случай на нарушение на задълженията за реинтеграция, да прекрати  
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възнагражденията съгласно член 7: 629, параграф 3 от Гражданския кодекс на 

Нидерландия.  

Освен това FLEXible може в случай на нарушение на една или повече от тези 

контролни разпоредби да предприеме по-нататъшни мерки срещу 

служителя/работника, включително да издаде официално предупреждение и ако е 

необходимо (и след това) да прекрати трудовото правоотношение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Всички държави от ЕИП и освен това Австралия, Босна и Херцеговина, Канада (също и Квебек), Чили, Кипър (турски), 

Израел, Кабо Верде, Хърватия, Македония, Мароко, Нова Зеландия, Сърбия и Черна гора, Тунис, Съединените щати и Южна 

Корея. 



 

 

5 

 

 


