
 

Informacje dla pracowników i członków dotyczące sytuacji związanej 

z koronawirusem.  
 

Kontakt ze zwierzętami w gospodarstwach zajmujących się produkcją żywności.  
Informacje dostępne na dzień dzisiejszy, wskazują że koronawirus nie stanowi zagrożenia dla zwierząt 

w Norwegii. Instytut weterynarii zaleca jednak, aby osoby zarażone koronawirusem nie zbliżały się do 

zwierząt w gospodarstwach produkujących żywność. Rolnik, który został poddany kwarantannie 

domowej i u którego nie występują objawy wirusa, zgodnie z obowiązującymi przepisami może 

normalnie wejść do własnej obory. Po powrocie z zagranicy zaleca się jednak zachowanie 

szczególnych środków ostrożności. Jeśli za granicą miałeś kontakt ze zwierzętami, oczywistym jest 

przestrzeganie standardowych procedur.  

Ogólne środki ostrożności.  
Dla nas wszystkich, istotne jest, aby stosować się do zasad i rad płynących na bieżąco od władz. 

Aktualne zalecenia można znaleźć na stronie internetowej  Instytutu Zdrowia Publicznego. Bardzo 

ważna jest odpowiednia higiena rąk i ogólne środki zapobiegania infekcjom.  

Nasza propozycja. 
Zrobimy wszystko co w naszej mocy by zapewnić osoby do pracy na roli, zmienników/zastępców, nie 

możemy jednak obiecać, że odpowiemy na wszystkie prośby, jeśli zapotrzebowanie będzie duże. 

Zachęcamy wszystkich członków do nawiązania kontaktów ze znajomymi lub innymi osobami, które 

mogą pomóc w zaistniałej sytuacji. Wprowadzone ograniczenia, dotyczące podróżowania, mogą 

przyczynić się do problemów z pozyskiwaniem osób do prac sezonowych z zagranicy. Osoby 

przybywające do Norwegii muszą odbyć 14-dniową kwarantannę i nie mogą w tym czasie pracować.  

W przeglądzie kluczowych funkcji społecznych w Instytucie Zdrowia Publicznego, dostarczanie 

żywności jest objęte bezpieczeństwem dostaw. Dotyczy to całego łańcuch dostaw a także rolników, 

osób pracujących w rolnictwie na zastępstwie/zmienników a także innych kluczowych osób 

związanych z branżą rolniczą. Będzie to miało wpływ na obowiązki gmin związane z zapewnieniem 

pomocy w związku z zamknięciem przedszkoli i szkół. W tej sprawie nie ma jeszcze żadnych 

oficjalnych wytycznych, więc zapytania należy kierować bezpośrednio do przedszkoli/szkół lub gminy. 

Obowiązuje to w sytuacji, gdy oboje rodziców lub opiekunowie/rodzice samotni pełnią niezbędną 

funkcję społeczną.  

Stosując się do odgórnych zaleceń, nasze biura będą zamknięte, pracujemy jednak zdalnie z domu. 

Oznacza to, że można się z nami kontaktować, jak zwykle za pośrednictwem telefonu lub maila, lecz 

nie można się z nami spotkać osobiście. Prosimy, aby wszyscy wysyłali listy z godzinami pracy za 

pośrednictwem systemu elektronicznego, można je również zeskanować i przesłać na maila.  

Wszystkie fizyczne spotkania zorganizowane przez firmę Landbrukstjenesten zostają odwołane lub 

przełożone. Pracujemy nad możliwymi rozwiązaniami przeprowadzenia niektórych z nich w formie 

cyfrowej.  

Zawsze przestrzegamy obowiązujących wytycznych wprowadzonych przez rząd i zalecamy naszym 

pracownikom i członkom by robili to samo.  

Bądź na bieżąco, jeśli pojawią się jakieś aktualizację będą one dostępne na naszej stronie 

internetowej.  

https://www.vetinst.no/nyheter/koronavirus-pa-dyr-i-norge
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/smitte_mellom_dyr_og_mennesker/har_du_vaert_i_kontakt_med_dyr_i_utlandet_og__eller_er_paa_vei_til_et_dyrehold_i_norge.31418
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/


 

Czego oczekujemy od naszych pracowników? 

• Chcemy być natychmiastowo informowani w sytuacji zalecenia kwarantanny lub podejrzenia 

zarażenia koronawirusem. 

• Tak długo, gdy u ciebie lub u pracodawcy nie występuje podejrzenie koronawirusa, chodź do 

pracy w normalnym trybie i zgodnie z planem. 

• Skontaktuj się z nami zanim udasz się w miejsce, w którym podejrzewa się występowanie 

koronawirusa.  

• Stosuj odpowiednią higienę rąk – to znaczy myj ręce po przybyciu do obory, przed 

rozpoczęciem pracy, a także wiele razy podczas pracy, po kontakcie z powierzchniami 

i zwierzętami, po zakończonej pracy i przed opuszczeniem obory. Odpowiednie zalecenia 

dotyczące mycia rąk znajdziesz tutaj.  Zaleca się używanie wody i mydła. Alternatywą może 

być żel antybakteryjny, jednakże nie jest skuteczny w przypadku brudnych rąk. Podczas pracy 

należy unikać dotykania twarzy. Rękawiczki jednorazowe mogą być suplementem lub 

alternatywą. W miarę możliwości firma Landbrukstjenesten będzie wyposażać pracowników 

w żel antybakteryjny i rękawiczki jednorazowe.  

• Używaj własnych ubrań roboczych w każdym gospodarstwie, w którym pracujesz. Pierz 

często ubrania robocze. Skontaktuj się z nami, jeśli to nie jest możliwe.  

• Nie kontaktuj się z osobami zarażonymi koronawirusem w gospodarstwach rolnych. 

Komunikuj się z nimi za pośrednictwem telefonu. Jeśli spotkanie fizyczne jest konieczne 

zachowuj co najmniej 1-metrowy odstęp.  

• Dla naszych pracowników obowiązuje zakaz wyjazdów zagranicznych, tymczasowo do 14 

kwietnia.  

Czego oczekujemy od naszych członków? 

• Skontaktuj się z nami, jeśli w danym gospodarstwie występuje zakażenie lub istnieje 

podejrzenie o zakażeniu.  

• Tak długo, gdy nie występuje podejrzenie koronawirusem u jednej ze stron, korzystaj z usług 

naszych zmienników/zastępców zgodnie z planem. Poinformuj nas jeśli osoba, która 

zazwyczaj zajmuje się zwierzętami zostaje poddana kwarantannie.  

• Upewnij się, że posiadasz plan awaryjny dla gospodarstwa. Zapoznaj się z informacjami 

prezentowanymi przez Norweski Związek Rolników. 

• Zadbaj o odpowiednie zasoby mydła do mycia rąk w dyfuzorach, aby osoby przebywające 

w oborze mogły stosować się do odpowiedniej higieny rąk.  

• Po wizycie własnej lub innych osób, dokładnie myj i dezynfekuj powierzchnie kontaktowe w 

oborze, aby uniknąć rozprzestrzeniania się wirusa w obie strony.  

• Jeśli Ty lub ktoś inny na gospodarstwie, jest zarażony koronawirusem, prosimy o unikanie 

kontaktu fizycznego z naszymi pracownikami, zalecamy kontakt telefoniczny. Jeśli kontakt 

osobisty jest konieczny zalecamy zachowanie odstępu 1-metra.  

• Przygotuj odrębną odzież roboczą dla osób wchodzących do obory.  

• Udostępnij swojego zmiennika, który jest u Ciebie na czas wakacji/ferii, jeśli jest potrzeby 

w przypadku zwolnienia chorobowego u innego rolnika.  

W sytuacji, w której się znaleźliśmy, wszyscy musimy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć 

rozprzestrzeniania się koronawirusa. Rolnictwo odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu 

społeczeństwa. Dlatego ważne jest, abyśmy wszyscy podchodzili do sprawy odpowiedzialnie 

i poważnie, a także dbali o naszą reputację.  

 

https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/rad-til-bonden-om-korona-smitte

