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Migrantų, dirbančių kailių fermose, mokymas
Pagrindas
Audinių bandoms, užsikrėtusioms Covid-19 nebus lupami kailiai, nes yra draudžiama realizuoti kailius
audinių, kurios yra užsikrėtusios Covid-19 pagal ”Reglamentą apie šalutinius gyvūninius produktus”. Tas
pats galioja visiems ūkiams, esantiems nustatytose zonose, esančiose šalia užkrėsto ūkio pagal vyriausybės
nutarimą, įsigaliojusį ketvirtadienį 2020 metų spalio 1 dieną ”Dėl skerdimo užkrėstuose ūkiuose ir dėl zonų
sukūrimo”. Tai reiškia, kad neleidžiama lupti žvėrelių kailių neužkrėstuose ūkiuose ar ūkiuose, kurie įtariami
užsikrėtę, jei jie yra toje zonoje.
Danų patirtis rodo, kad tarp darbuotojų, kurie dirba audinių ūkiuose, užsikrėtimas Covid-19 yra maždaug 50
kartų didesnis nei aplamai kitų užsikrėtusių žmonių. Maisto produktų valdyba (Fødevarestyrelsen) nuolat
prižiūri ir stebi audinių ūkius visoje šalyje, kurios yra rizikos zonoje, kad užkrėsti ūkiai būtų identifikuojami ir
būtų valstybinėje priežiūroje. Šiuo metu maždaug 1/8 danų ūkių yra užsikrėtę ir nauji atvejai registruojami
kiekvieną dieną. Dėl to neatmetama galimybė, kad audinės, paruoštos lupimui, gali būti užsikrėtusios Covid19 ankstesnėj stadijoj, nors ligos simptomai dar nepasirodė. Šių audinių kūnai gali didinti riziką užkrėsti
darbuotojus, dirbančius su kailiais.
Sezoniniai darbuotjai iš kitų šalių, o pirmiausiai iš Rytų Europos šalių, kaip Rumunijos, Latvijos, Lietuvos ir
Ukrainos taip pat gali sudaryti atskirą rizikos grupę skleidžiant užkratą, nes šios šalys turi didelį paplitimą
SARS-CoV-2. Nuo 2020 metų spalio 26 dienos isigaliojęs reikalavimas, kad migruojanti darbo jėga privalo
pateikti pažymą su neigiamu Koronos testu prie Danijos sienos, o taip pat yra ir kiti reikalavimai, kad darbo
jėga iš kitų šalių, dirbanti kailių ūkiuose, privalo reguliariai testuotis 1 kartą per savaitę dėl SARS-CoV-2. Šiuo
metu jau yra rastas koronos viruso atvejis pas danų audines, ir virusas yra tokio tipo, kuris yra randamas
Rytų Europoje.
Dėl aukščiau išdėstytų priežasčių sveikatos apsaugos institucijos pateikia sekančias rekomendacijas
darbuotojams, dirbantiems su kailiais.
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Nuolatinis dėmesys higienai, atstumo laikymuisi, teisingas naudojimasis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, o taip pat izoliavimasis, jei susergama ar jei suserga žmonės, su kuriais buvo artimas
kontaktas arba jeigu atsiranda užkratas tarp darbuotojų.
o Asmeninės apsaugos priemonės būtų darbiniai drabužiai, paprastai darbinis kombinezonas,
prijuostė, pirštinės ir, esant reikalui, kvėpavimo takų apsauga (paskutinis paminėtas
naudojamas priklausomai nuo medienos miltų, naudojamų darbo procese, tipo/kokybės)
visų darbuotojų testavimas dėl naujo koronos viruso prieš pradedant dirbti su kailiais ir po to 1
kartą per savaitę
išsamus visų darbuotojų, dirbančių su kailiais, instruktavimas ir informavimas apie aukščiau
pateiktą informaciją
darbuotojų suskirstymas į mažesnes grupes (maždaug po 4-8 asmenis), tiek darbo vietoje, tiek
ateityje siekiant užkirsti kelią dideliems užkrato keliams, jei atsiranda užkratas kailių ūkyje.

Patirtis rodo, kad neužtenka imtis atsargumo priemonių, bet taip pat reikia sekti instrukcijas ir
rekomendacijas, turėti priėjimą prie asmeninių apsaugos priemonių, o taip pat kontroliuoti, ar gerai
suprastos atsargumo priemonės ir ar jų laikomasi.
Darbdaviai, kurie aprūpina gyvenamąja vieta savo darbuotojus, skatinami užtikrinti užkratos koronos virusu
profilaktiką gyvenamajame būste bei vykstant kartu su kitais darbuotojais iš namų i darbo vietą.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boligerfor-tilrejsende-arbejdstagere
Norint užtikrint, kad darbuotojai iš kitų šalių, dirbantys kailių ūkiuose, žino danų rekomendacijas, atvykus
privalo išklausyti mokymus, o darbdavys turi užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės užtikrina
apsaugą nuo užkratos, o taip pat užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės naudojamos teisingai.
Darbdaviai privalo turėti planą saviizoliacijos atveju, jei COVID-19 testas pas darbuotojus bus teigiamas, jei
darbuotojai buvo artimame kontakte su asmeniu, kuris užsikrėtęs arba jei jie turi ligos požymių. Galima
kreiptis į atitinkamą savivaldybę, kuri suteiktų asmenims, apsistojusiems Danijoj, galimybę izoliuotis.
Mokymo programa, atvykus i Daniją, turi remtis sveikatos valdžios institucijų ir darbo saugos institucijų
rekomendacijomis ir turi vykti suprantama kalba.
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Trumpa reziumė apie tai, kokioj situacijoj esame, kai kalbame apie koroną ir audines Danijoje.
Kas yra SARS-CoV-2
o Užkrato šaltiniai, būdai užsikrėsti, profilaktika stabdant užkrato plitimą (Nacionalinės
sveikatos valdybos rekomendacijos)
Atsargumo priemonės, jei esi užsikrėtęs Covid-19
o Užsikrėtęs, buvai artimam kontakte su užsikrėtusiu arba užkrato simptomai
o Saviizoliacija ir karantino galimybės
Elgesys visuomenėj ir taisyklės bendraujant, apsipirkinėjant ir t.t. (Rekomendacijos ne darbo metu)
Atsargumo priemonės kailių ūkyje, naudojimasis asmens saugumo priemonėmis (Darbo inspekcijos
ir Nacionalinės sveikatos valdybos rekomendacijos)
o Demonstravimas ir praktikavimasis kaip naudotis atsargumo priemonėmis
Reguliarus testavimasis - užsiregistravimas ir testo atsakymų gavimas
Priėjimas prie informacijos reikiama kalba
Daugiau skaityti Nacionalinės sveikatos valdybos gairėse www.sst.dk/da/corona

