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Kształcenie zagranicznych pracowników na duńskich fermach futer 
 

Tło 
 
Pozyskiwanie futer z norek zakażonych Covid-19 nie będzie się odbywać, ponieważ zakazana jest 
sprzedaż futra z norek zakażonych Covid-19, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego. To samo dotyczy wszystkich gospodarstw, które znajdują się 
w ustalonych strefach wokół zakażonej farmy zgodnie z decyzją rządu z czwartku 1 października 
2020 r. dotyczącą  zamykania zakażonych gospodarstw i ustanowienia stref. Oznacza to, że zabrania 
się również pozyskiwania futra ze zwierząt futerkowych ze zdrowych gospodarstw lub gospodarstw 
podejrzanych o zakażenie, jeżeli znajdują się one w strefie. 
 
Duńskie doświadczenie pokazuje, że pracownicy ferm norek mają ok. 50 razy większa 
zachorowalność na COVID-19 niż reszta populacji. Duński Urząd ds. Weterynarii i Żywności 
prowadzi zarówno regularne, jak i oparte na ryzyku monitorowanie ferm norek w całym kraju, tak 
aby potencjalnie zakażone fermy były identyfikowane i umieszczane pod publicznym nadzorem, 
lecz na chwilę obecną zakażonych jest około 1/8 duńskich ferm i codziennie pojawiają się nowe. 
Nie można zatem wykluczyć, że futra pozyskane będę również ze zwierząt, które zostały zakażone 
we wczesnym stadium Covid-19, ale nie wykazały jeszcze objawów choroby. Te ciała norek mogą 
stwarzać ryzyko zakażenia pracowników ferm. 
 
Zagraniczni pracownicy sezonowi głównie z krajów Europy Wschodniej, w tym Rumunii, Łotwy, 
Litwy i Ukrainy mogą również stanowić pewne ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń, ponieważ kraje te 
mają wysoki poziom zachorowań na SARS-CoV-2. Od 26 października 2020 wymaga się aby 
przyjeżdżający pracownicy wykazali negatywny wynik testu na koronawirusa podczas wjazdu do 
Danii, jednocześnie wymaga się aby zagraniczni pracownicy na fermach norek poddawani byli 
regularnym testom na SARS-CoV-2 raz w tygodniu. Wykryto już przypadki koronawirusa w duńskich 
norkach, gdzie wirus przypominał odmiany występujące w Europie Wschodniej. 
 
W związku z powyższym organy ochrony zdrowia zalecają następujące kroki w stosunku do 
pracowników 

• Bieżąca dbałość o higienę, dystans, prawidłowe używanie sprzętu ochronnego oraz izolacja 
pacjentów i ich bliskich w przypadku zakażenia w grupie pracowników 

o Do sprzętu ochronnego zalicza się również odzież robocza, zwykle kombinezon, 
fartuch, rękawice i ewentualnie ochrona dróg oddechowych (ostatnie zależy od 
rodzaju / jakości mączki drzewnej użytej w procesie). 

• test na obecność nowego koronawirusa przed rozpoczęciem prac z futrem, a następnie raz 
w tygodniu dla wszystkich pracowników 

• udzielenie dokładnych informacji i instrukcji o powyższym wszystkim pracownikom fermy 
futerkowej 

• podział pracowników na mniejsze grupy (ok. 4-8 osób), zarówno w miejscu pracy, jak i w 
czasie wolnym w celu zapobiegnięcia dużym łańcuchom infekcji w przypadku wystąpienia 
infekcji na fermie futer. 
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Doświadczenie pokazuje, że podjęcie środków ostrożności nie jest wystarczające i muszą im 
również towarzyszyć porady i wytyczne, dostęp do odpowiedniego sprzętu ochronnego oraz 
sprawdzenie, czy środki ostrożności zostały zrozumiane i czy są przestrzegane. 
 
Pracodawców, którzy udostępniają swoim pracownikom mieszkania, zachęca się do zapobiegania 
zakażenia koronawirusem również w domu i podczas wszelkich podróży samochodem z domu i do 
miejsca pracy. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-
coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere  
 
Aby zapewnić, że zagraniczni pracownicy pracujący na fermach futer znają duńskie zalecenia, 
powinni przejść oni szkolenie po przyjeździe, a pracodawca musi upewnić się, że sprzęt ochronny 
spełnia wymagania dotyczące ochrony przed infekcjami i jest używany prawidłowo. Pracodawca 
musi posiadać plan samoizolacji na wypadek wykrycia COVID-19 u pracownika, na wypadek gdy ma 
bliski kontakt z osobą zakażoną lub ma objawy. Można ewentualnie skontaktować się z 
odpowiednią gminą, która może skierować osoby przebywające w Danii do miejskich ośrodków 
izolacyjnych. 
 
Program szkolenia po przyjeździe do Danii musi być oparty na zaleceniach organów ochrony 
zdrowia i organów ds. środowiska pracy i być w zrozumiałym dla pracownika języku. 
 
 
Program szkolenia  
 

• Krótki opis tego na czym stoimy w kwestii koronawirusa i ferm w Danii  
• Co to jest SARS-CoV-2  

o Źródła zakażenia, sposoby zakażenia, zapobieganie rozprzestrzenianiu infekcji  
(zalecenia SST) 

• Zasady postępowania w przypadku zakażenia Covid-19  
o Zakażenie, bliski kontakt lub objawy zakażenia 
o Samoizolacja i możliwości kwarantanny 

• Zachowanie w społeczeństwie i zasady współżycia społecznego, zakupów itd. (Zalecenia 
poza czasem pracy)  

• Zasady zachowania na fermie, używanie środków ochrony (Zalecenia SST i Urzędu Inspekcji 
Pracy) 

o Pokaz i ćwiczenia w używaniu środków ochrony  
• Regularne testy – rezerwacja i odpowiedź na test 
• Dostęp do informacji w odpowiednich językach 

 
 

Przeczytej więcej w zaleceniach organów ochrony zdrowia na www.sst.dk/da/corona  
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