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Бързи съвети относно извънредния труд и лимита на работната седмица за 
Индивидуалните доставчици 

Работната седмица е: 
• Неделя от 12:00 часа (полунощ) до събота в 11:59 часа.
• Работната седмица може да премине периодите на заплащане.
• Работната седмица може да премине месеца.

Няма да получавате договорни действия за работа надхвърляща лимита на работната ви 
седмица при: 
• Необходимо ДСЗУ обучение
• Одобрено време за пътуване
• Административно време
• Платен отпуск (ПО)
Как мога да избегна договорни действия?
• Винаги планирайте работния си график преди започването на работната седмица и го

записвайте.
• Ако нуждите на клиента се променят и трябва да работите с различен график, който засяга

вашия лимит на работната седмица, незабавно се свържете с мениджъра, който отговаря за
този клиент.

• В края на всеки работен ден си записвайте работното време във вашия график, като би било
добре също така да го записвате и на хартиен календар.  Проверявайте го често, за да сте
сигурни, че сте в рамките на вашия лимит на работната седмица.

• ДСЗУ разполага с ресурси, които да помогнат на вас и на вашия работодател/клиент да
научите повече за управлението на своя график, за да останете във вашия лимит на
работната седмица.  Тези ресурси са на разположение на www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT.

Колко време ще продължат да стоят Договорните действия в моето договорно досие? 
• Всяко Договорно действие ще остане в вашето договорно досие в продължение на 12 месеца

от датата на уведомлението за договорно действие.  След 12 месеца договорното действие е
приключено.

Месецът, посочен в Договорните действия или полученото писмо, е месец на плащане: 
• Ако в писмото е посочено "за часове, платени през април", отработените часове могат да

включват часове, отработени през предходния месец (март).
• Свържете се с мениджъра по случая, ако имате въпроси относно месеца, за който сте

претендирали.

http://www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT



