MAPENDEKEZO 1 YA SEATAC NI NINI?
SeaTac Prop. 1 inawapa wafanyikazi wa kusafiri na wakarimu mshahara wa kuishi sawa na kinga
zingine kazini. Wafanyakazi katika Uwanja wa Ndege wa SEA & katika Jiji la SeaTac walijipanga
kwa kiwango cha chini cha $ 15 / saa - "Pigania 15". Waliweka Mpango wa Ajira Nzuri kwenye
kura. Mnamo 2013, wapiga kura wa SeaTac waliidhinisha mpango huu (Prop. 1), na kufanya madai
ya wafanyikazi kuwa sheria! Mnamo mwaka wa 2015, Korti Kuu ya Jimbo la Washington iliamua
kwamba sheria hii inatumika kwa wafanyikazi wa Uwanja wa Ndege wa SEATAC.

NI WAFANYAKAZI WAPI WALIOFUNIKIWA CHINI YA PROP 1?
WAFANYAKAZI WA HOSPITALI

…
Hoteli ambayo ina:
• vyumba 100 au Zaidi
Ikiwa unafanya kazi

• Wafanyakazi 30 au zaidi wasiosimamia
Kampuni ya Huduma ya Chakula / Rejareja ndani ya
hoteli,
kituo cha umma, mkahawa wa ushirika, kituo cha
mkutano au
kituo cha mkutano ambacho kina: Wafanyakazi
10 au zaidi wasio wasimamizi Haijumuishi kazi
za kuandaa chakula kinachotumiwa kwenye ndege.

WAFANYAKAZI WA USAFIRI
Ikiwa unafanya kazi kwa

...

Mwajiri wa Usafiri ambaye ana:
• Magari 100 au zaidi, shuttle, vans
• nafasi 100 au zaidi za maegesho

• Wafanyakazi 25 au zaidi wasiosimamia
Haijumuishi watu walioajiriwa na
shirika la ndege wanaotoa huduma kwa shirika la ndege.

Mifano ya Kazi za Usafiri zilizofunikwa:
kusafisha vifaa, huduma ya maji ya ndege / bafuni)
• huduma zingine za ndege (kuchochea, usafirishaji wa
ardhini) • huduma za usafi wa mazingira (huduma za
utunzaji, matengenezo ya vituo)
• huduma za usalama

NI HAKI GANI ZINAPATIKANA 1 KWA WAFANYAKAZI?

Kima cha chini cha mshahara
• Wafanyakazi walipangwa kwanza kwa
mshahara wa chini wa $ 15, na hupanda
kila mwaka.
• Mwaka 2020, kiwango cha chini
unachoweza kulipwa ni $ 16.34 kwa saa.
Wakati wa Kuugua na Wakati Salama
• Hutoa hadi siku 6.5 za likizo ya wagonjwa
na salama ya kulipwa kwa wafanyikazi wa
wakati wote wa uwanja wa ndege.
• Kuongeza saa 1 kwa kila masaa 40
unayofanya kazi mwaka, unalipwa kwa
wakati ambao umepata lakini haujatumiwa.
Mazoea ya Usafirishaji Haki

Mwisho wa mwaka, unalipwa kwa wakati ambao
umepata
Mazoea ya Usafirishaji wa Haki
• Vidokezo na ada ya huduma lazima ipewe kwa
wafanyikazi wanaofanya huduma halisi, pamoja
na: 1) vidokezo vilivyokusanywa kwa karamu au
mikutano ya upishi 2) vidokezo vya huduma ya
chumba 3) mlango wa usaidizi (usaidizi wa
kubeba mifuko) vidokezo
Ufikiaji

Ufikiaji wa Ajira za Kulipa, Zilizolipwa Vizuri
• Upendeleo wa Saa za Ziada na Kukuza Fursa za
Wakati Wote: Inahitaji waajiri kutoa masaa ya
ziada kwa wafanyikazi wa muda kabla ya kuajiri
wafanyikazi wa muda mfupi au wakandarasi.
• Uhifadhi wa Wafanyakazi / Upendeleo wa
Kuajiri: Katika hali zingine, inahitaji waajiri kutoa
kazi kwanza kwa wafanyikazi ambao wamefanya
kazi katika Uwanja wa Ndege wa SEA wakifanya
kazi sawa kabla ya kuajiri wafanyikazi wapya.
Kinga dhidi ya kulipiza kisasi
• Waajiri hawaruhusiwi kumchukulia hatua
mfanyakazi kwa kutumia haki anazopewa na Prop
1.
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