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Människans coronavirusinfektion och produktionsdjur
COVID-19
Ett utbrott av infektionssjukdom COVID-19 orsakat av ett nytt coronavirus (SRSCoV-2) startade i Kina i början av året. Världshälsoorganisationen (WHO)
förklarade en global pandemi 11.3.2020 och Finland gick i en nödsituation den
16.3.2020.
Coronavirus överförs mellan människor, främst som en droppinfektion, när
patienten hostar eller nysar. Om du har symtom på en akut luftvägsinfektion,
som feber, hosta eller andnöd, kontakta din lokala hälsovård först per telefon.
Bovin coronavirus (BCV), som orsaka diarré och luftvägsinfektioner hos
nötkreatur, är relaterat till humant coronavirus, men smittar inte människor.
Människans COVID-19 är inte smittsam för nötkreatur, svin eller fjäderfä.

Skötseln av husdjur måste säkras
Gården ansvarar för djurens skötsel och välfärd. Om karantänåtgärder sätts på
gården på grund av COVID-19-infektion, måste skötseln av djuren säkras i alla
situationer. Personen i karantän, som inte är sjuk och har kompetens att arbeta
med djuren, kan ta hand om djuren förutsatt att ingen utanför gården jobbar
samtidigt i samma produktionsanläggningar.
Detsamma gäller för arbetare och avbytare, som kommer utanför gården. De kan
fortsätta arbeta på gården normalt, men skall undvika kontakt med den sjuka
isolerade personen. De kan inte arbeta om de är i karantän eller isolerade på
grund av COVID-19-infektion.
På gården isolerade personer, som lider av coronavirus, är vanligtvis hemma och
undviker nära kontakt med andra familjemedlemmar. De akut sjuka personer
bör inte delta i ladugårdsarbetet.
Det är av största vikt att ha god handhygien, se Livmedelsvärket
handvättguide.
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Nationella institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands
arbetshälsoinstitut och andra motsvarande riktlinjer måste följas.
Alla gårdar måste ha en plan för nödsituationer. Planen måste också omfatta
var man kan hitta arbetskraft om gårdspersonalen blir sjuk.
Utländska arbetare
På grund av myndigheternas bedömning över försörjningstrygghet har
slutförts en lista över jobbkritiska eller branschkritiska uppgifter, för vilka inträde
i landet måste säkras. Jordbruket och livsmedelssektorn finns på denna lista.
Det är arbetsgivarens uppgift att på ett separat formulär motivera att uppgiften
är nödvändig för försörjningstryggheten eller branschen.
Arbetsgivaren måste lämna in ett formulär till arbetstagaren om
nödvändigheten av arbetsuppgifterna. Denna formulären ska presenteras för
gränsbevakningsmyndigheten i en gränsövergångssituation.
Inkommande anställda kommer att få säkerhetsinstruktioner relaterade till
corona i förväg. Alla arbetare som kommer in i landet riktas till
karantänliknande förhållanden för två veckor. Det är arbetsgivarnas ansvar att
ordna transport från ankomstplatsen till karantänsplatsen.

COVID-19-infektion överförs inte via livsmedel
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bekräftat att
COVID-19-infektion inte är känt att spridas via livsmedel. Mjölk kan normalt
samlas in från gårdar där någon av arbetskraft är i isolering eller karantän. Det
är osannolikt att coronavirus kommer in i mjölken och sprids med tankbilen.
Dessutom förstör pasteurisering av mjölk effektivt virus. Håll tankrummet rent
och minimera kontakten mellan tankbils förare och gårdspersonal.
Djurtransporter ökar inte heller risken för spridning av coronavirus.

Aktuellt 8.4.2020

Källor:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Arbetshälsoinstitutet
Utrikesministeriet
Livsmedelsverket
Arbets– och näringsministeriet
Statsrådet
WHO
OIE
EFSA

