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Test af husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm –opdateret version
Nedenfor følger en opdateret version af den tidligere udsendte information omkring test af
husstandsmedlemmer til personer der arbejder på en minkfarm.
Brevet er opdateret således, at det nu rummer anbefalinger nationalt, dertil er hyppigheden
af anbefalede test justeret.
For at reducere smitteudviklingen i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune, er en række lokale restriktioner og tiltag i kommunerne iværksat. Tiltagene trådte i kraft d. 9. november og gælder foreløbig til og med den 3.
december 2020.
Se den komplette oversigt over de iværksatte tiltag her: https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland
Sundhedsstyrelsens ”Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet” beskriver de generelle principper og anbefalinger om test.
Sundhedsstyrelsen har i forlængelse af de aktuelle tiltag i de 7 kommuner udarbejdet anbefalinger for, hvordan hustandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, bør testes. Denne anbefaling gælder nationalt for alle danske minkfarme.
Overordnet anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer med relationer til minkdrift, herunder
husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, testes 2 gange om ugen. I
den forbindelse bør der skelnes mellem følgende grupper:
- husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist
smitte
- husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarme, hvor der ikke er
påvist smitte med ny coronavirus
Husstandsmedlemmer til personer med relation til minkfarme uden påvist smitte med ny
coronavirus
Personer, der bor sammen med en person med relation til minkfarme, der ikke har fået påvist smitte med ny coronavirus, kan fortsat gå på arbejde. Desuden kan børn og unge i husstanden fortsat gå i skole og i dagtilbud. Dog gælder fortsat, at evt. lokale og nationale restriktioner følges.

Hustandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil minkbesætning er
slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.
Husstandsmedlemmer til personer, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist smitte
Personer, der bor sammen med en person, der arbejder på en minkfarm, hvor der er påvist
smitte anbefales, ud fra et forsigtighedsprincip, at blive hjemme fra arbejde, herunder kritisk
funktion, skole og daginstitution indtil 14 dage efter den smittede minkbesætning er slået
ned. Herefter gælder fortsat, at evt. lokale og nationale restriktioner følges.
Hustandsmedlemmer anbefales at blive testet 2 gange om ugen indtil 14 dage efter den
smittede minkbesætning er slået ned, hvorefter den regelmæssige testning kan indstilles.
Tidligere positivt testsvar for ny cornavirus:
Det gælder for begge grupper af husstandsmedlemmer, at hvis et husstandsmedlem tidligere har testet positiv for ny coronavirus, bør re-testning foretages efter følgende retningslinjer:
• Hvis der foreligger en tidligere positiv test for ny coronavirus for mindre end 8 uger siden,
bør personen ikke testes, da et nyt positivt testresultat kan tilskrives den tidligere smitte og
derfor ikke giver anledning til yderligere håndtering.
• Hvis der foreligger en tidligere positiv test for ny coronavirus, der er mere end 8 uger gammel, bør personen testes igen, fordi et evt. positivt testresultat kan skyldes en re-infektion
med ny coronavirus, og derfor bør personen, ud fra et forsigtighedsprincip, håndteres som
værende re-smittet med ny coronavirus og isoleres.
De ovenstående retningslinjer forudsætter, at personen er symptomfri. Hvis personen har
symptomer, skal denne handle ud fra de gældende anbefalinger i forbindelse med smitte og
gå i selvisolation med videre.
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