
Багато фермерів в даний період задають багато запитань , як вони мають 

поводитися в тій чи іншій ситуаціі, які виникають в зв‘язку з Коронавірусем. 

Багато дзвонять у HR - відділ у Ландбосюд , і особисто до начальника 

відділу  Dennis Calender.  

 

Тому ми зібрали питання і відповіді, які виникають зараз найчастіше. Також 

нижче ми зібрали посилання на різні установи, які дають відповіді на запитання 

в зв‘язку з проблемою  

 

 

Ця сторінка буде кожного дня оновлятися новими запитаннями і відповідями 

по мірі іх виникнення. 

 

Клієнти і члени Ландбосюда можуть завжди зателефонувати нам - ми 

працюємо і допоможемо Вам вирішити проблеми у цей важкий час. 

 

 

Питання і відповіді- FAQ 
 

Чи можуть моі свині бути носіями корона-вірусу? 
 

В інтернеті було багато історій про те, що свині в тому самому Китаі були 

заражені COVID-19 і розносили вірус. 

 

На основі досліджень, не потрібно хвилюватися зараження тварин. 

 

« На даний час немає підтверджень, що дикі чи свійські тварини відіграють 

роль у розповсюдженні COVID-19”, за словами Anette Bøtner, професора 

Університету і Копенгагені і менеджер відділу і SSI, в своій статті « 

Коронавірус у данському твариновиробництві , домашніх і диких тваринах», 

виданій Данським ветеринарним журналом. 

 

Дослідники з Університету Копенгагена і SSI  уважно слідкують на різними 

видами коронавірусу у Даніі. У тому числі вірусами , які зустрічаються у диких 

тварин, домашніх тварин і у виробництві тварин. Коронавірус не визначається 

тільки COVID-19, також він покриває такі віруси як SARS i MERS. На думку 

дослідників це різні види коронавірусу у тварин. 

 

Наприклад, такі захворювання, як вірус епідемії свиней  (PED) та вірус 

трансмісивного гастроентериту (TGE - звичайне захворювання), викликані 

коронавірусом.Таких захворювань в Даніі офіційно немає.У Данії вважається, 



що свинячий респіраторний коронавірус (PRC) присутній у свиней Даніі, але 

останніх досліджень не існує. 
 

 

Закордонні працівники повернулися- що мені робити? 
 

 Dennis Calender відповідає: 

 

Якщо ваш працівник був у зоні ризику, то Імміграційна служба та Агентство з 

міжнародного працевлаштування та інтеграції( SIRI) закликають 

придержуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров‘я і залишатися 

вдома напротязі 14 днів. 

 

Роботодавець може відправити у відпустку робітників у цей 

період.Повідомлення про зміни в умовах праці - термін повідомлення про 

розірвання договору прописано в діючому контракті. 

 

Увага, вихідні по догляду за дітьми можуть використовуватися як чоловіком, 

так і жінкою, домовтеся з працівниками і зробіть план таких вихідних. 

Домовтесь також з працівниками про обмеження дозвілля, таких як зустрічі, 

спорт, фітнес, святкування і т. ін. 

 

Можуть моі працівники бути у карантині на фермі? 
 

Dennis Calender відповідає: 

 

 14 днів карантину , заражені працівники чи ні, може використовуватися на 

фермі. Поговоріть з працівником про таку можливість.Робіть все , щоб 

запобігти розповсюдженню.Подумайте про запобіжні заходи, пов’язані з іншим 

ризиком зараження тварин. ОБОВ'ЯЗКОВО укладіть договір в цьому випадку, 

можливо за винагороду. 
 

Можуть діти бути на фермі? 
 

Dennis Calender відповідає: 

  

Діти, які прийшли з працюючими батьками на ферму, на робоче місце, 

підлягають під відповідальність фермера . Один фермер запитував, чи може він 

взяти на роботу школяра, який тимчасово не навчається.Це залежить від 

конкретного випадку, іншими словами, чим менше працівниців приходить на 

робоче місце, тим менший ризик зараження. 

 



Якщо привозять корма і добавки для тварин машиною- що мені 

робити? 

 
Практично всі зернові та кормові компанії врахували ряд запобіжних заходів 

для своїх водіїв.Це відноситься в свою чергу до Vestjysk Andel , який зменшив 

контакт водія з клієнтом , колегами і ін.Водій не має доступу на заводі, окрім 

пунктів завантаження та розвантаження. Обідають водіі у своіх машинах. 

 

Оскільки фермер дотримується загальних правил і вимагає того ж від водія та 

інших, що приходять на ферму: мийте руки часто або використовуйте 

дезінфекцію для рук, кашляйте або чхайте в запястя руки- не у руку, не 

вітайтеся руками, не цілуйтеся і не обнімайтеся- обмежте всі фізичні контакти і 

тримайте дистанцію , підтримуйте чистоту як вдома , так і на робочому місці. 

 
 


