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Til fjerkræproducenter: Sådan beskytter 

du dig mod fugleinfluenza 

 

Risikoen for at erhvervsfjerkræ bliver smittet med fugle 

influenza er meget lille, hvis besætningen er godt 

sikret mod smitte fra vilde fugle. 

 

Hvis der alligevel sker et udbrud i en fjerkræbesætning,  

er det vigtigt at vide, at fugleinfluenza normalt ikke 

smitter særlig let til mennesker.  

 

Hvis et stort antal høns eller andet fjerkræ bliver smittet  

i en staldbygning med begrænset ventilation,  

eller hvis man på anden måde har tæt kontakt til  

smittet fjerkræ, kan der dog være en risiko for, at fugle 

influenza kan give sygdom hos de personer, der passer  

fjerkræet.  

 

Følg ekstra forholdsregler, hvis der er  

symptomer på fugleinfluenza i besætningen  

De ekstra forholdsregler, man kan træffe for at undgå at  

blive smittet fra fjerkræet i en sådan situation,  

er forholdsvis simple og effektive.  

 

Fugleinfluenza slås let ihjel,  

idet virus ikke tåler håndsæbe og håndsprit (70%)  

samt sæbe til tøjvask. Forholdsreglerne er baseret på  

Arbejdstilsynets retningslinjer, se Arbejdstilsynets  

hjemmeside om fugleinfluenza m.v.  

 

Beskyt øjne, åndedræt og mund, hvis fjerkræ viser syg 

domstegn. I tilfælde af symptomer på fugleinfluenza i  

besætningen, såsom ydelsesfald, nedgang i foder- og  

vandindtag, forøget sygelighed eller dødelighed, bør 

personale bruge maske, briller, handsker og 

beskyttelsesdragt under arbejdet i husene, indtil  

situationen er afklaret.  

 

 Brug maske med specifikationen FFP3 ('virusma-

ske').  Masken skiftes efter producentens anvisnin-

ger. 

 

 Brug briller, som ikke må være så tætsiddende, at 

de dugger. 

 

 Brug gummihandsker, eventuelt latexbelagte bom-

uldshandsker. 

 

 Brug engangsbeskyttelsesdragt med hætte og 

skoovertræk. 

 

Det vil være fornuftigt at anskaffe et lille lager af det  

beskyttelsesudstyr, som er nævnt her.  

 

Kontakt med det samme din dyrlæge,  

hvis der er tegn på sygdom i din besætning. 

 

 

 

Fakta om  
fugleinfluenza 
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https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/biologisk-arbejdsmiljoe/mikroorganismer/fugleinfluenza-legionaersyge-og-sygdomme-overfoert-af-skovflaater/
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Tamiflu  

I tilfælde af mistanke om fugleinfluenza i din besætning 

vil Embedslægevagten, efter kontakt med Fødevare 

styrelsen, på ethvert tidspunkt med kort varsel kunne  

stille medicinen Tamiflu til rådighed. Embedslægen vil i  

det konkrete tilfælde vurdere, om du og din familie  

samt personale skal behandles med Tamiflu.  

Tamiflu hindrer spredning af virus i kroppen og kan  

derfor bruges til både forebyggelse og behandling af  

fugleinfluenza hos mennesker.  

 

Har du spørgsmål? 

Har du spørgsmål, kan du ringe til Fødevarestyrelsen  

på tlf. 7227 6900  

 

Læs mere på internettet:  

Fødevarestyrelsen www.fvst.dk 

Sundhedsstyrelsen www.sst.dk 

Statens Serum Institut www.ssi.dk 

Arbejdstilsynet www.at.dk 

 

http://www.fvst.dk/
http://www.sst.dk/
http://www.ssi.dk/
http://www.at.dk/

