
IKASTETXE  PRIBATUETAKO  LANGILEEI  ERAGITEN  DIETEN
MARTXOAREN 17KO LEGE DEKRETUAREN NEURRIEN LABURPENA

5. artikulua. Urrutiko lanaren lehentasuna.
Antolaketa-sistemak ezarriko dira, jarduerari beste mekanismo batzuen bidez eutsi ahal izateko.
Neurri alternatibo horiek,bereziki urrutiko lana, lehentasunezkoak izan beharko dute
jarduera aldi baterako utzi edo murriztu aurretik.

6. artikulua. Ordutegia egokitzeko eta lanaldia murrizteko eskubidea.
1.  Ezkontidearekiko edo izatezko bikotekidearekiko zaintza-eginbeharrak egiaztatzen
dituzten  besteren konturako langileek,  bai  eta  langilearen bigarren  mailara  arteko
odol-ahaidetasunezko ahaideek ere, eskubidea izango dute beren lanaldia egokitzeko
eta/edo murrizteko , artikulu honetan aurreikusitako baldintzetan, COVID-19 komuni-
tatearen transmisioa saihesteko beharrezko jarduketekin lotutako salbuespenezko in-
guruabarrak daudenean.

Inguruabar horiek gertatzen dira adinagatik, eritasunagatik edo ezgaitasunagatik COVID-19aren
ondorioz zainketa pertsonal eta zuzena behar duten pertsonei laguntza ematean.
Inguruabar  horiek gertatzen dira adinagatik,  gaixotasunagatik  edo desgaitasunagatik  COVID-
19aren ondorioz zaintza pertsonala eta zuzena behar duten pertsonen arretan. Era berean, go-
bernu-agintariek COVID-19rekin zerikusia duten erabakiak hartzen dituztenean, baldin eta era-
baki horien ondorioz ikastetxeak itxi behar badira, edo ,  arreta edo zaintzak behar dituen per-
tsonari ematera behartzen duen bestelako edozein erabaki . Baita zaintzaz edo zuzeneko asis-
tentziaz arduratu den pertsonak,  COVID-19 delakoarekin zerikusia  duten arrazoiengatik,  hori
egiten jarraitu ezin duenean ere.

2. Lanaldia egokitzeko eskubidea prerrogatiba bat da, eta hasierako zehaztapena langileari da-
gokio, bai irismenari bai edukiari dagokienez, betiere justifikatuta badago, arrazoizkoa eta pro-
portziozkoa bada. Honako hauek izan daitezke: txanda-aldaketa, ordutegi-aldaketa, or-
dutegi malgua, lanaldi zatitua edo jarraitua, lantoki-aldaketa, funtzio-aldaketa, lana
egiteko moduaren aldaketa (urrutiko lana barne) edo enpresan ezarri daitekeen beste
edozein beste edozein  edo zentzuz ezar daitekeen beste baldintza-aldaketa bat.
3. Langileek lanaldiaren murrizketa berezia izateko eskubidea izango dute. Murrizketa hori 24
ordu lehenago jakinarazi beharko zaio enpresari, eta, beharrezkoa izanez gero lanal-
diaren ehuneko ehunera iritsi ahal izango da. Murrizketa horrek soldataren murrizketa
proportzionala dakar, baina kotizazioak mantendu egingo dira.
4. Langileak bere lanaldia egokitu badu kontziliazioagatik, edo lanaldia murriztu badu
seme-alabak edo senideak zaintzeko, uko egin ahal izango dio aldi baterako, edo esku-
bidea izango du  baldintzak aldatzeko,  betiere artikulu honen lehenengo paragrafoan
deskribatutako salbuespenezko inguruabarrak gertatzen badira.

22.  artikulua.  Salbuespenezko  neurriak,  ezinbesteko  arrazoiengatik  kontratuak
eteteko eta lanaldia murrizteko prozedurei dagokienez.
COVID-19ren  ondorioz  zuzenean  jarduera-galerak  eragiten  dituzten  kontratu-eteteak  eta
lanaldi-murrizketak  enpresak  abiaraziko  ditu.  Eskaerak  frogak  erantsi  behar  ditu   eta aldi
berean langileen ordezkariei jakinaraziz.  Eskaera egin eta bost eguneko epean Lan-
agintaritzak  ebazpena  eman  beharko  du,  eta  ezinbesteko  kasua  eragin  duen
gertakariaren egunetik aurrera izango ditu ondorioak. Kaltetutako pertsona guztiek
langabezia-prestazioa  jasotzeko  eskubidea  izango  dute,  eta  ez  dute  pilatutako
langabezia galduko.

Argibideren bat behar izanez gero, jarri harremanetan STEILASekin

     Hezkuntzan STEILAS!

12
2020/03/20


