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Навчання іноземних робітників зайнятих на данському хутряному виробництві
Передумови
Шкури з норкових ферм заражених Covid-19 не використовуватимуться після забою, оскільки
заборонено продавати хутро з норок, заражених Covid-19, див. Положення про побічні продукти
тваринного походження. Те саме стосується всіх ферм, які розташовані у встановлених зонах навколо
зараженої ферми, див. Рішення уряду від четверга 1 жовтня 2020 року про ліквідацію заражених
ферм та створення зон. Тобто також забороняється використовувати тварин із здорових ферм чи
ферм, які знаходяться під підозрою, якщо вони перебувають у зоні.
Данський досвід показує, що працівники з норкових ферм мають приблизно у 50 разів більше
захворюваності на covid-19, ніж загальне населення. Данське управління ветеринарії та
продовольства здійснює регулярне ризик-орієнтоване спостереження норкових ферм по всій країні,
з тим щоб виявити потенційно заражені ферми та поставити їх під нагляд, але в даний час близько
1/8 данських ферм вже заражені та нові додаються щодня. Тому не можна виключати, що тіла норки
потрапляють для заготівлі шкір, де тварина заразилася на ранній стадії Covid-19, але ще не виявляла
ознак захворювання. Ці норки можуть становити ризик зараження працівників.
Іноземні сезонні працівники з переважно східноєвропейських країн, включаючи Румунію, Латвію,
Литву та Україну, також можуть становити особливий ризик передачі інфекції, оскільки ці країни
мають високий рівень захворюваності на SARS-CoV-2. 26 жовтня 2020 року існує вимога про те, що
іноземні працівники повинні пред'являти негативний тест на Corona-вірус на кордоні з Данією, в той
же час існує додаткова вимога про те, що іноземні робітники які зайняті на хутряному виробництві,
повинні регулярно проходити тестування на SARS-CoV-2 раз на тиждень. Випадок вірусу Corona
схожий на тип, який зустрічається у Східній Європі, зараз також був знайдений у данській норці.
Виходячи з вищевикладеного, органи охорони здоров’я рекомендують наступне працівникам
хутряних ферм:
•

•
•
•

зосередження уваги на гігієні, відстані, правильному використанні звичайних захисних
засобів та ізоляції пацієнтів та їх тісних контактів у разі зараження серед групи працівників
o захисним обладнанням є робочий одяг, як правило, костюм, фартух, рукавички та,
можливо, захист органів дихання (останній залежить від виду / якості деревного
борошна, що використовується в процесі).
тест на вірус Corona перед початком роботи з хутром, а потім раз на тиждень для всіх
працівників
ретельні інструкції та інформація про вищезазначене для всіх працівників хутряної ферми
розподіл працівників на менші групи (приблизно 4-8 осіб) як на робочому місці, так і у
вільний час з метою запобігання ланцюгів зараження, якщо зараження відбувається на
хутряній фермі.

Досвід показує, що вживати запобіжні заходи недостатньо, але слід також виконувати поради та
вказівки, мати доступ до відповідних захисних засобів та перевіряти, чи запобіжні заходи були
зрозумілі та дотримані.
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Роботодавці, які надають житло своїм працівникам, повинні забезпечити запобігання зараженню
вірусом Corona в житлі та під час користування автотранспортом від дому до робочого місця.
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-af-smittespredning-med-ny-coronavirus-i-boligerfor-tilrejsende-arbejdstagere
Щоб іноземні працівники хутряных ферм знали данські рекомендації, вони повинні пройти навчання
після прибуття, а роботодавець повинен переконатися, що захисне обладнання відповідає вимогам
щодо захисту від інфекцій та що захисне обладнання використовується належним чином.
Роботодавець повинен мати план самоізоляції на випадок виявлення COVID-19 у працівника, якщо він
знаходиться в тісному контакті з інфікованою людиною або має симптоми. Наприклад, він може
звернутися до відповідного муніципалітету, який може направити людей, які перебувають у Данії, до
міських ізоляторів.
Навчальна програма після прибуття до Данії повинна базуватися на рекомендаціях органів охорони
здоров’я та органів охорони праці та бути на зрозумілій працівникам мові.

Програма навчання
•
•

•

•
•

•
•

Короткий підсумок стосовно віруса Corona та норки в Данії
Що таке SARS-CoV-2
o Джерело зараження, спосіб зараження, запобігання поширенню інфекції
(рекомендації SST)
Запобіжні заходи, якщо у вас Covid-19
o Зараження, тісний контакт або симптоми інфекції
o Варіанти самоізоляції та карантину
Поведінка в суспільстві та правила щодо спілкування, покупок тощо. (Рекомендації поза
робочим часом)
Запобіжні заходи на хутряній фермі, використання захисних засобів (рекомендації
Робітничого контролю та SST)
o Демонстрація та вправи з використанням захисних засобів
Регулярні тести - замовлення часу на тестування та відповіді на тестування
Доступ до інформації відповідними мовами

Детальніше читайте в методичних рекомендаціях Управління охорони здоров’я на веб-сайті
www.sst.dk/da/corona

