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Instruirea muncitorilor migranţi din cadrul producţiei daneze de blănuri  

 

Baza instruirii 

Nurci infectate cu Covid-19 nu vor fi jupuite deoarece nu este permisă vânzarea blănii de nurcă 
infectată cu Covid-19, ref. Regulamentul privind subprodusele de origine animală. Același lucru se 
aplică tuturor fermelor care sunt situate în zonele stabilite în jurul unei ferme infectate, conform 
deciziei guvernului de joi 1 octombrie 2020 privind uciderea nurcilor infectate și stabilirea zonelor. 
De asemenea, nu este permisă jupuirea animalelor din ferme sănătoase sau ferme suspectate, 
dacă se află într-o zonă. Experiența daneză arată că muncitorii de la crescătoriile de nurci au de 50 
de ori mai multe cazuri de infectie cu covid-19 decât populația generală. Administrația daneză 
veterinară și alimentară efectuează atât monitorizarea regulată, cât și o evaluare a riscurilor, a 
fermelor de nurcă din toată țara, astfel încât fermele potențial infectate să fie identificate și 
supravegheate, dar în prezent aproximativ 1/8 din fermele daneze sunt infectate și noi firme sunt 
detectate zilnic. Prin urmare, nu se poate exclude că exista nurci care ajung la procesul de jupuire, 
chiar dacă animalul a fost infectat într-un stadiu incipient al Covid-19, înainte de-a prezenta semne 
de boală. Aceste corpuri de nurcă pot prezenta un risc de infecție pentru muncitorii în producția 
de blănuri. 

 

Muncitorii sezonieri străini din țările din Europa de Est, inclusiv România, Letonia, Lituania și 
Ucraina, pot prezenta, de asemenea, un risc special de transmitere, deoarece aceste țări au o 
incidență ridicată a SARS-CoV-2. Începând cu 26 octombrie 2020, există cerința ca lucrătorii 
migranți să prezinte un certificat negativ Corona la frontiera cu Danemarca, în același timp, există 
o cerință suplimentară ca lucrătorii străini din seria blănurilor să fie testați periodic o dată pe 
săptămână pentru SARS-CoV-2. Un exemplu de virus corona a fost găsit acum și la nurca daneză și 
unde virusurile sunt similare tipurilor găsite în mod obișnuit în Europa de Est. 

Pe baza celor de mai sus, autoritățile sanitare recomandă angajaților din producția de blănuri 
următoarele: 

• Să se concentreze la igienă, menținerea distanței, utilizarea corectă a echipamentului 
obișnuit de protecție și izolarea pacienților și a contactelor strânse ale acestora în caz de 
infecție în cadrul grupului de angajați 

• Echipamentul de protecție va fi îmbrăcămintea de lucru salopete, șorț, mănuși și eventual. 
protecție respiratorie (aceasta din urmă depinde de tipul / calitatea făinii de lemn utilizate 
în proces).  

• Să vă testați de noul coronavirus înainte de a începe munca cu blana și apoi o dată pe 
săptămână pentru toți angajații 

• Instrucțiuni detaliate și informații despre cele de mai sus pentru toți angajații de la fabrica 
de blănuri 

• împărțirea angajaților în grupuri mai mici (aproximativ 4-8 persoane), atât la locul de 
muncă, cât și în timpul liber pentru a preveni lanțuri mari de infecție dacă infecția apare 
într-o fermă de blană. 
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Experiența arată că nu este suficient să se ia măsuri de precauție, ci că acestea trebuie urmate cu 
sfaturi și îndrumări, acces la echipamentul de protecție adecvat și verificarea dacă măsurile de 
precauție au fost înțelese și respectate.  

Angajatorii care pun locuințe la dispoziția angajaților sunt încurajați să se asigure că infecția cu 
corona este prevenită și la domiciliul acestora, dar și în timpul utilizarii în comun a unui automobil 
de la domiciliu spre locul de muncă. https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-
smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boliger-for-tilrejsende-arbejdstagere  

Pentru a se asigura că lucrătorii străini din seria blănurilor cunosc recomandările daneze, aceștia ar 
trebui să primească instruire la sosirea în tară, iar angajatorul trebuie să se asigure că 
echipamentul de protecție îndeplinește cerințele pentru protecția împotriva infecțiilor și că 
echipamentul de protecție este utilizat corect. Angajatorul trebuie să aibă un plan de autoizolare 
în cazul în care un angajat este infectat cu COVID-19, dacă este în contact strâns cu o persoană 
infectată sau dacă prezintă simptome. Puteți contacta municipalitatea în cauză, care poate trimite 
persoanele care se află în Danemarca la facilitățile de izolare municipale.  

 

Programul de informare la sosirea în Danemarca trebuie să se bazeze pe recomandările 
autorităților din domeniul sănătății și al autorităților din mediul de lucru și să fie într-un limbaj 
ușor de înțeles. 

 

Programul de informare  

• Scurt rezumat despre situația actuală privind corona și nurcile în DK 

• Ce este SARS-CoV-2 

• Sursa infecției, modul de infecție, prevenirea răspândirii infecției (recomandări SST) 

• Precauții dacă aveți Covid-19 

• Contactul apropiat infectat sau simptomele infecției 

• Opțiuni de autoizolație și carantină 

• Comportament în societate și reguli de socializare, cumpărături etc. (Recomandări în afara 
programului de lucru) 

• Reguli preventive la ferma de blană, utilizarea echipamentului de protecție (recomandările 
de la instanțele câmpului muncii - Arbejdstilsynet și SST) 

• Demonstrație și exerciții în utilizarea echipamentului de protecție 

• Teste regulate - rezervare și răspunsuri la teste 

• Acces la informații în limbile relevante  

Citiți mai multe în directivele ale Ministerului Sănătății la www.sst.dk/da/corona  

http://www.sst.dk/da/corona

