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Kære arbejdsgiver i branchen avl af pelsdyr 

Du modtager dette brev, fordi vi vil orientere dig om, at Arbejdstilsynet fra mandag d. 5. 
oktober starter en ny tilsynsindsats med særligt fokus på forebyggelse af smitte med 
coronavirus i din branche. Tilsynsindsatsen er midlertidig. 

Dette brev er sendt til alle virksomheder i din branche – og betyder ikke nødvendigvis, at 
vi kommer på besøg hos dig.  

Du får ikke besked, hvis din virksomhed bliver udvalgt til tilsyn, idet alle besøg er 
uanmeldte.  
 

Har du styr på retningslinjerne? 

Du har som arbejdsgiver pligt til at iværksætte foranstaltninger, der effektivt kan 
forebygge risikoen for, at dine medarbejderne bliver smittet med coronavirus. 

På det særlige coronatilsyn vejleder vi om, hvordan du bedst forebygger smittespredning. 
Vi kan give strakspåbud, hvis vi oplever problemer, der skal rettes op med det samme. 

Vi ser særligt efter de problemer, vi ofte støder på i jeres branche, når det gælder 
forebyggelse af smittespredning. Det er fx hygiejne og brug af kirurgisk maske ved 
håndtering af mink. 

På vores hjemmeside kan du læse mere om fokuspunkterne i den særlige indsats  
og finde retningslinjerne for din branche. 

 

TIP: Hygiejne og brug af værnemidler (kilde: Fødevarestyrelsen) 

• Anvend kirurgisk maske ved håndtering af mink,  
      dvs. inden for 1 meters afstand 
• Vask hænder med vand og sæbe, tør i engangspapir håndklæde og afslut      

      med hånddesinfektion: Før adgang til besætningsområde, hyppigt i løbet af  
      arbejdsdagen og efter endt arbejde 
• Tag bad og vask arbejdsdragt og fodtøj efter endt arbejde 
• Rengør fælles kontaktpunkter jævnligt  

 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål til den nye tilsynsindsats, kan du kontakte Arbejdstilsynets  
Call Center på 7012 1288. 

 
Med venlig hilsen 

Sine Frederiksen 

Direktør, Arbejdstilsynet 
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