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Mācības ārvalstu darba spēkam Dānijas kažokādu dīrātavās
Vispārēja informācija
Ūdeles, kuras ir inficētas ar Covid-19, netiks dīrātas, jo saskaņā ar Dānijas tiesību aktu par dzīvnieku
blakusproduktiem ir aizliegts nodot tirdzniecībā ar Covid-19 inficētu ūdeļu kažokādas. Tas pats attiecas uz
visām audzētavām, kuras atrodas izveidotajās aizlieguma zonās ap inficētajām audzētavām, kā to nosaka
Dānijas valdības 2020. gada 1. oktobra lēmums par dzīvnieku likvidēšanu inficētajās audzētavās un
aizlieguma zonu izveidi. Tas nozīmē, ka ir aizliegts dīrāt kažokādu no dzīvniekiem arī audzētavās, kas nav
inficētas vai kur pastāv aizdomas par inficēšanos, ja šādas audzētavas atrodas aizlieguma zonā.
Dānijas pieredze rāda, ka ūdeļu audzētavu darbiniekiem ir apmēram 50 reižu lielāka saslimstība ar Covid-19,
salīdzinot ar pārējiem Dānijas iedzīvotājiem. Dānijas Pārtikas un veterinārā aģentūra (Fødevarestyrelsen)
veic gan regulāras, gan arī riska kontroles ūdeļu audzētavās visā valstī, lai identificētu un novērotu
iespējamās inficētās ūdeļu audzētavas. Šobrīd apmēram 8. daļa Dānijas ūdeļu audzētavu ir inficētas, un
jauni gadījumi tiek atklāti katru dienu. Tādēļ nevar izslēgt, ka dīrātavā, iespējams, atradīsies tādu ūdeļu
ķermeņi, kuras bijušas inficētas ar Covid-19 agrīnā stadijā, taču bijušas bez jebkādām slimības pazīmēm. Šie
ūdeļu ķermeņi var radīt inficēšanās risku dīrātavu darbiniekiem.
Ārvalstu sezonas darbinieki, galvenokārt no Austrumeiropas valstīm: Rumānijas, Latvijas, Lietuvas un
Ukrainas, var arī radīt īpašu infekcijas izplatīšanās risku, jo šajās valstīs ir augsts saslimušo skaits ar SARSCoV-2. Sākot ar 2020. gada 26. oktobri, Dānijā ir noteikta prasība ārvalstu darbiniekiem uz Dānijas robežas
uzrādīt negatīvu Covid-19 testu. Turklāt ir noteikta papildu prasība, ka ārvalstu darbiniekiem dīrātavās ir
jāveic regulāri SARS-CoV-2 testi vienu reizi nedēļā. Dānijas ūdelēs ir atrasts Covid-19 vīruss, kura paveids
līdzinās tiem Covid-19 vīrusu paveidiem, kas parasti tiek novēroti Austrumeiropā.
Saskaņā ar iepriekšminēto veselības iestādēm saistībā ar dīrātavu darbiniekiem tiek ieteikts rīkoties šādi:
•

•
•
•

Pievērst pastiprinātu un ilgstošu uzmanību higiēnai, distances ievērošanai, pareizai individuālo
aizsardzības līdzekļu lietošanai, kā arī slimnieku un to kontaktpersonu izolācijai, ja inficēšanās
notikusi darbinieku grupā.
o Individuālie aizsardzības līdzekļi ir darba apģērbs, visbiežāk kombinezons, priekšauts, cimdi
un arī elpceļu aizsarglīdzekļi (pēdējais ir atkarīgs no izmantotā koksnes miltu
veida/kvalitātes).
Pirms dīrāšanas darbu uzsākšanas veikt visiem darbiniekiem Covid-19 testu, kas pēc tam jāatkārto
1 reizi nedēļā.
Nodrošināt visus dīrātavas darbiniekus ar pilnvērtīgām instrukcijām un informāciju saistībā ar
iepriekš minēto.
Sadalīt darbiniekus mazākās grupās (apm. 4-8 personas) gan darba vietā, gan pārtraukumos, lai
izvairītos no slimības izplatīšanās, ja dīrātavā rastos saslimstība ar Covid-19.

Pieredze rāda, ka ar uzvedības noteikumu ieviešanu vien nepietiek, un tos nepieciešams papildināt ar
konsultācijām un noteikumiem, piekļuvi atbilstošajiem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kā arī
pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos, ka visi uzvedības noteikumi ir pareizi saprasti un tiek ievēroti.
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Darba devēji, kuri saviem darbiniekiem nodrošina dzīvesvietu, tiek aicināti nodrošināt nepieciešamos
apstākļus Covid-19 izplatīšanās novēršanai dzīvesvietās, kā arī kopīga transporta lietošanas laikā no
dzīvesvietas līdz darba vietai. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredningmed-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere
Lai nodrošinātu, ka ārvalstu darbinieki dīrātavās ir informēti par Dānijas Covid-19 rekomendācijām,
darbiniekiem, ierodoties Dānijā, jānodrošina kursi. Darba devējam jāparūpējas, lai visi individuālie
aizsardzības līdzekļi atbilstu noteiktajām prasībām infekcijas novēršanai un tiktu lietoti pareizi. Darba
devējam ir jābūt izstrādātam plānam par pašizolāciju, ja kāds no darbiniekiem ir inficēts ar Covid-19 vai ja
darbinieks ir bijis tuvā kontaktā ar inficētu personu vai personu ar simptomiem. Ir iespējams sazināties ar
attiecīgo pašvaldību, kas var rekomendēt pašvaldības nodrošinātās pašizolācijas mītnes personām, kuras
atrodas Dānijā.
Darbinieku ierašanās brīdī Dānijā jānodrošina mācību programma, balstoties uz Dānijas veselības iestāžu un
darba vides iestāžu ieteikumiem, un tai jānotiek darbiniekiem saprotamā valodā.

Mācību programma
•
•

•

•
•

•
•

Īss ieskats par Covid-19 situāciju valstī un par ūdeļu audzētavām Dānijā.
Kas ir SARS-CoV-2?
o Inficēšanās avots, inficēšanās veids, slimības izplatīšanās novēršana (Dānijas Veselības
aģentūras (Sundhedsstyrelsen) ieteikumi).
Rīcība, ja esat inficējies ar Covid-19:
o Ir notikusi inficēšanās, bijis kontakts ar inficētu personu vai parādījušies inficēšanās
simptomi.
o Pašizolācija un karantīnas iespējas.
Uzvedība sabiedrībā un noteikumi par pulcēšanos, iepirkšanos u.c. (ieteikumi uzvedībai ārpus darba
laika).
Uzvedības noteikumi dīrātavā, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana (Dānijas Darba inspekcijas
un Veselības aģentūras ieteikumi).
o Aizsarglīdzekļu demonstrēšana un vingrinājumi to izmantošanai.
Regulāra testu veikšana – testu rezervēšana un atbildes saņemšana.
Piekļuve informācijai attiecīgajās valodās.

Lasiet vairāk par Dānijas Veselības aģentūras (Sundhedsstyrelse) vadlīnijām vietnē:
www.sst.dk/da/corona

