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Эс алуу 
шарттамы
Үзгүлтүксүз күнүмдүк эс алуу
Үзгүлтүксүз күнүмдүк эс алуу 11 сааттан кем эмес.
Сиз аны эки мезгилге бөлсөңүз болот:
1. 3 сааттан кем эмес узактыктагы бир үзгүлтүксүз мезгил; 

жана
2. 9 сааттан кем эмес узактыктагы бир үзгүлтүксүз мезгил.

Кыскартылган күнүмдүк эс алуу мезгили
11 сааттан азыраак, бирок 9 сааттан кем эмес. Ар кандай 
эки жумалык эс алуу мезгилинин ортосунда эң көп үч 
кыскартылган күнүмдүк эс алуу мезгили колдонулушу мүмкүн.
Сиз мурунку күнүмдүк же жумалык эс алуу мезгили 
аяктагандан кийин 24 сааттын ичинде күнүмдүк эс алуу 
убактысын колдонушуңуз керек.
Жаңы 24 сааттык мезгил, тиешелүү күнүмдүк же жумалык эс 
алуу мезгилинен кийин жумушка кайра киришкенде башталат.

Бир эле учурда бир нече айдоочулар менен айдаган 
учурдагы күнүмдүк эс алуу
Күнүмдүк же жумалык эс алуу мөөнөтү аяктагандан кийин 30 
сааттын ичинде, эгерде сиз башка айдоочулар менен бирге 
сапарда болсоңуз, 9 сааттан кем эмес жаңы күнүмдүк эс алуу 
убактысын колдонушуңуз керек. 
Бул ар бир айдоочуга тиешелүү.

Жума сайын эс алуу
Үзгүлтүксүз жумалык эс алуу 45 сааттан кем эмес. 
Кыскартылнае жумалык эс алуу 24 сааттан кем эмес, бирок 
45 сааттан аз.
Жумалык эс алуу мезгили мурунку жумалык эс алуу 
мезгилинен кийин 144 сааттан (6 х 24 саат) кечиктирбестен 
башталышы керек. 
Катары менен 2 белгиленген жума ичинде (дүйшөмбүдөн 
жекшембиге чейин) сиз жок дегенде төмөнкүлөрдү 
колдонушуңуз керек:

 ● эки үзгүлтүксүз жумалык эс алуу мезгили (ар бири эң аз 45 
саат); же

 ● бир үзгүлтүксүз жумалык эс алуу мезгили (эң аз 45 саат) 
жана бир кыскартылган жумалык эс алуу мезгили (эң аз 24 
саат).

Эгерде сиз кыскартылган жумалык эс алуу мезгилинен 
пайдалансаңыз, анда кыскартуу, кыскартуу алынган жумадан 
кийинки үчүнчү жуманын аягына чейин кеминде 9 саат калган 
башка эс алуу мезгилине кошулган бирдей тең эс алуу мезгили 
менен компенсацияланышы керек.
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Өзүңүздүң адаттагы жумалык эс 
алуууңузду унаада колдоно албайсыз

 ● Сиздин жумуш берүүчүңүз, сиз эс ала турган ылайыктуу уктоочу 
жана санитардык жабдыктары бар ылайыктуу турак жай үчүн 
төлөп берүүгө милдеттүү.

 ● Сиздин жумуш берүүчүңүз сизге 3 же 4 жума катары менен (сиз 
катары менен эки жумалык кыскартылган эс алууга жараша) 
төмөндөгү эки үзгүлтүксүз жумалык эс алуу жайларынын бирине 
кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн бериши керек:
1. Адатта сиз жайгашкан ЕБ мүчө мамлекетинде катталган иш 

берүүчүңүздүн операциялык борбору; же
2. Сиздин жашаган жериңиз, эгерде иш берүүчүнүн жашаган 

жеринен башкача болсо.

Айдоо шарттамы
Айдоонун күнүмдүк убакыты
Эң көп 9 саат. Сиз 9 сааттан ашырсаңыз болушу 
мүмкүн, бирок жумасына эки жолудан ашык эмес, бул 
учурда 10 сааттан ашык эмес.

Жума сайын айдоо/эки жумада бир жолу айдоо
Эң көп дегенде 1 жумада 56 саат. Бирок 2 жума ичинде 
90 сааттан көп эмес.

Тыныгуу
4,5 саат айдагандан кийин 45 мүнөттөн кем эмес 
тыныгуу жасашыңыз керек (эгер сиз эс алуу убактысын 
колдонбосоңуз). 
Тыныгуу эки бөлүккө бөлүнүшү мүмкүн жана 4,5 саат 
айдаган мезгил ичинде жасалышы керек. Тыныгууну 
төмөнкүдөй бөлсө болот:
1. биринчи бөлүгү үчүн, жок эле дегенде, 15 мүнөт, 

жана
2. экинчи бөлүгү үчүн 30 мүнөттөн кем эмес.



Паром жана поезд
Үзгүлтүксүз күнүмдүк эс алуу же кыскартылган жумалык эс 
алуу, эгерде сиз паромдо же поездде унааны коштоп жүрсөңүз, 
үзгүлтүккө учурашы мүмкүн.

 ● Жалпы узактыгы 1 сааттан ашпаган экиден көп эмес үзгүлтүккө 
уруксат берилет.

Бул кыскартылган жумалык эс алуу мезгилинде сиз уктоочу 
каютага, керебетке же кушеткага кирүү мүмкүнчүлүгүңүз болушу 
керек. 
Бул бошотуу, эгерде сапар кеминде 8 саатка пландаштырылса 
жана айдоочу уктоо кабинасына кире алса, жума сайын 
үзгүлтүксүз эс алуу мезгилине гана колдонулат.
Кадимки жумалык эс алуууңуздун бир бөлүгүн, унаага 
отурганга чейин жана/же паром/поездден түшкөндөн кийин 
өткөрө албайсыз.

Эгерде сиз эл аралык жүк ташуучу 
айдоочу болсоңуз:

  ●● Каалаган 4 жума катары менен эң аз дегенде Каалаган 4 жума катары менен эң аз дегенде 
төрт жумалык эс алуу шартында, чет өлкөдө төрт жумалык эс алуу шартында, чет өлкөдө 
катары менен кыскартылган эки жумалык эс алуу катары менен кыскартылган эки жумалык эс алуу 
мезгилинен пайдалана аласыз;мезгилинен пайдалана аласыз;

  ●● Бул эс алуу мезгилинин жок дегенде экөөсү Бул эс алуу мезгилинин жок дегенде экөөсү 
үзгүлтүксүз жумалык эс алуу мезгили болушу үзгүлтүксүз жумалык эс алуу мезгили болушу 
керек;керек;

  ●● Жумалык эс алуунун эки жолу катары менен Жумалык эс алуунун эки жолу катары менен 
кыскартылгандан кийин, жумуш берүүчүңүз кыскартылгандан кийин, жумуш берүүчүңүз 
сиздин ишиңизди, сиз мурунку бөлүмдө айтылган сиздин ишиңизди, сиз мурунку бөлүмдө айтылган 
жерлердин бирине (1. жана 2. пункттары) кийинки жерлердин бирине (1. жана 2. пункттары) кийинки 
жумада компенсация катары алынган 45 сааттан жумада компенсация катары алынган 45 сааттан 
көбүрөөк узактыктагы бир жумалык көбүрөөк узактыктагы бир жумалык 
үзгүлтүксүз эс алуудан кийин кайтып үзгүлтүксүз эс алуудан кийин кайтып 
келүүнү уюштурууга тийиш;келүүнү уюштурууга тийиш;

  ●● Компенсация кийинки жумада Компенсация кийинки жумада 
түздөн-түз  үзгүлтүксүз түздөн-түз  үзгүлтүксүз 
жумалык эс алуусунун жумалык эс алуусунун 
алдында алынышы керек.алдында алынышы керек.



Чек арадан өтүү
Биринчи аялдамаңыздын башында ЕБ мүчө мамлекеттин чек 
арасынан өткөндөн кийин кирип жаткан өлкөнүн символун кол 
менен жазыңыз. 
Бул биринчи аялдама чек арада же андан кийин мүмкүн 
болушунча жакынкы токтотуу пунктунда болушу керек. 
Эгер сиз ЕБ мүчө мамлекетинин чек арасынан паром же поезд 
менен өтүп жатсаңыз, анда өлкөнүн символун портто же келүү 
станциясында киргизишиңиз керек.

Күндүн башталышы/аягы
Күнүмдүк иш мезгили башталган жана бүткөн өлкөнүн 
белгиленишин жазууга тийишсиз.

Шарттамдарды алмаштыруу
Эгерде сизге жүк же жүргүнчү ташуучу унаалардын 
айдоочуларынын иштөө убактысы жөнүндө жобо колдонулса, 
анда бардык аракеттерди жазуу үчүн тахографты туура 
колдонууңуз керек.

Жүргүнчүлөрдү 
ташуулар «12 күндүк 
эрежени» колдонот.

Белгилүү шарттарда, бир жолку эл аралык сапардагы Белгилүү шарттарда, бир жолку эл аралык сапардагы 
айдоочулар үчүн жумалык эс алуу мөөнөтү 12-күндүн айдоочулар үчүн жумалык эс алуу мөөнөтү 12-күндүн 
аягына жылдырылышы мүмкүн.аягына жылдырылышы мүмкүн.
  Эгерде унаа аналогдук тахограф менен жабдылган   Эгерде унаа аналогдук тахограф менен жабдылган 

болсо, бул алып салуу колдонулбайт.болсо, бул алып салуу колдонулбайт.
  Эс алуу төмөнкү түрдө өтүүгө тийиш:  Эс алуу төмөнкү түрдө өтүүгө тийиш:

  ●● сапар башталганга чейин 45 сааттан кем эмес;сапар башталганга чейин 45 сааттан кем эмес;
  ●● сапардан кийин кеминде бир үзгүлтүксүз жана сапардан кийин кеминде бир үзгүлтүксүз жана 

бир кыскартылган жумалык эс алуу мезгили бир кыскартылган жумалык эс алуу мезгили 
(69 саат) же эки үзгүлтүксүз жумалык эс алуу (69 саат) же эки үзгүлтүксүз жумалык эс алуу 
мезгилинен (45 саат + 45 саат) кем эмес.мезгилинен (45 саат + 45 саат) кем эмес.

Эгерде сиз кыскартылган жумалык эс Эгерде сиз кыскартылган жумалык эс 
алуу мезгилинен пайдалансаңыз, анда алуу мезгилинен пайдалансаңыз, анда 
кыскартуу алуу четке кагылган мезгилден кыскартуу алуу четке кагылган мезгилден 
кийинки үчүнчү жуманын аягына чейин, кийинки үчүнчү жуманын аягына чейин, 
башка эс алуу мезгилине кошулган эс башка эс алуу мезгилине кошулган эс 
алуунун бирдей тең мезгили менен алуунун бирдей тең мезгили менен 
толукталууга тийиш.толукталууга тийиш.
Бир айдоочусу бар унаа: эгер сиз саат Бир айдоочусу бар унаа: эгер сиз саат 

22:00дөн таңкы 6:00га чейин айдасаңыз, 22:00дөн таңкы 6:00га чейин айдасаңыз, 
тыныгуусуз 3 сааттан көп эмес айдай тыныгуусуз 3 сааттан көп эмес айдай 

аласыз.аласыз.
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