
Hoje, muitos agricultores fazem a si mesmos uma ampla gama de perguntas sobre como lidar com 

problemas e desafios específicos que surgem com a infecção por corona. 

Muitos ligam para o departamento de RH da LandboSyd e o gerente de RH Dennis Calender. 

Portanto, reunimos perguntas e respostas para algumas das perguntas que surgem. Também 

temos - na parte inferior desta página - um conjunto de links para várias autoridades e agências 

que fornecem respostas para perguntas sobre o problema. 

Esta página é atualizada todos os dias com novas perguntas e respostas à medida que surgem. 

Os membros e clientes da LandboSyd são sempre bem-vindos para entrar em contato conosco - 

estamos trabalhando e felizes em ajudar a enfrentar os desafios de um momento difícil. 

 

Perguntas e Respostas - FAQ 
 

Meus porcos podem espalhar o corona virus? 

  

Na web, existem várias histórias sobre porcos. na China foi infectado com COVID-19 e espalhou o 

vírus. 

Segundo os pesquisadores, não há razão para ter medo da propagação da infecção aos animais. 

"Até o momento, não há evidências de que nem animais de estimação nem animais de produção 

tenham algum papel na disseminação do COVID-19", diz Anette Bøtner, professora da 

Universidade de Copenhague e gerente de seção do Statens Serum Institut, no artigo "Coronavírus 

em animais de produção dinamarqueses, animais de estimação" e animais selvagens ", publicado 

no Danish Veterinary Journal. 

Pesquisadores da Universidade de Copenhague e do National Serum Institute estão monitorando 

de perto os diferentes tipos de coronavírus na Dinamarca. Incluindo vírus que ocorrem em animais 

selvagens, animais de produção e animais de estimação. O coronavírus não cobre apenas "COVID-

19", mas também vários tipos diferentes - incluindo SARS e MERS. Segundo os pesquisadores, 

diferentes tipos de coronavírus foram detectados em animais dinamarqueses. 

Por exemplo, doenças como o vírus da diarréia epidêmica porcina (PED) e o vírus da gastroenterite 

transmissível (TGE - uma doença notificável) são causadas pelo coronavírus. A Dinamarca está 

oficialmente livre disso. O coronavírus respiratório porcino (RPC) é considerado presente em 

porcos na Dinamarca, mas não há estudos recentes. 

 

Funcionário estrangeiro voltando - o que devo fazer? 

Dennis Calender responde: 

Se o seu funcionário estrangeiro estiver em uma das áreas de risco, o Serviço de Imigração da 

Dinamarca e o Conselho Internacional de Recrutamento e Integração (SIRI) incentivam você a 



seguir as recomendações do Conselho de Saúde da Dinamarca e ficar em casa por 14 dias. 

O empregador pode atribuir feriados aos funcionários durante o período. Avisos de mudanças nas 

condições de trabalho - aplica-se o aviso de rescisão do contrato. 

Observe que a liberdade de cuidar dos filhos pode ser tomada pelo marido e pela esposa - 

números com funcionários e esquema baixo. Converse também com os funcionários, se for 

possível que eles reduzam suas atividades de lazer, como reuniões, esportes, fitness, festas etc. 

 

Meu empregado estrangeiro pode ficar em quarentena no estábulo? 

Dennis Calender responde: 

A quarentena de 14 dias - infectada ou não - pode ser 'usada' no celeiro. Converse com o 

funcionário sobre se essa é uma opção. Faça tudo o que puder para evitar problemas de infecção. 

Pense nas precauções relacionadas a outros riscos de infecção para os animais. Um compromisso 

deve ser feito e pode ser recompensado. 

 

 

As crianças precisam ir ao estábulo? 

Dennis Calender responde: 

As crianças que chegam ao estábulo - por exemplo, funcionários que trazem crianças para o local 

de trabalho - são de responsabilidade do agricultor. Um fazendeiro perguntou se deveria dizer sim 

a um menino vizinho que trabalhava no estábulo quando não frequentava a escola. Ele deve se 

basear em uma avaliação individual, mas, em geral, é importante que o menor número possível de 

pessoas entre no estábulo - no local de trabalho -, para evitar infecções. 

 

O caminhão de alimentação está chegando - o que devo fazer? 

Praticamente todas as empresas de grãos e rações impuseram uma série de precauções a seus 

motoristas. Isso se aplica, por exemplo, à Vestjysk Andel, que minimiza o contato dos motoristas 

com clientes, colegas e outras pessoas. Os motoristas não têm acesso às fábricas, exceto nos 

pontos de carga e descarga. O almoço é levado no caminhão. 

Como agricultor, siga as regras gerais e exija o mesmo para os motoristas e outras pessoas que 

vêm à fazenda: Lave as mãos com freqüência ou use sprays, tosses ou espirros nas mangas - e não 

nas mãos, evite apertos de mão, bochechas e abraços - limite o físico entre em contato e 

mantenha-se afastado e preste atenção à limpeza - em casa e no local de trabalho. 

 

 



Links relacionados 

 

Site do Conselho Nacional de Saúde sobre o vírus Corona / COVID-19. As informações são 

baseadas no conhecimento atual, mas a página é atualizada constantemente. 

  em constante evolução, a página é constantemente atualizada. 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-

AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 

 

Diferentes esquemas estão sendo feitos para os empregadores em relação aos empregados, a fim 

de evitar demissões. Por exemplo, as empresas podem reduzir o horário de trabalho dos 

funcionários por um período temporário, onde podem receber benefícios suplementares de 

desemprego. 

Leia mais no site do Ministério do Emprego: 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/03/noedpakke-skal-hjaelpe-

loenmodtagere-og-virksomheder-godt-igennem-corona-krise/ 

e 

https://www.bm.dk/media/12860/faktaark-om-refusion-til-arbejdsgivere.pdf 

 

Na Agricultural Info, a SEGES criou uma página de informações sobre o Coronavírus com fatos e 

bons conselhos para os agricultores: 

https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Sider/Startside.aspx 


