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Kære arbejdsplads
Vi har med udbruddet af COVID-19 i de sidste måneder uden tvivl befundet os i en
uvant og vanskelig situation, som har sat sine dybe spor i samfundet. Det er mit
klare indtryk, at den relativt begrænsede smittespredning i Danmark har været et
resultat af det store samfundssind, som både virksomheder og borgere har udvist.
Det kan vi godt være stolte af.
Vi oplever dog desværre et stigende smittetryk, og jeg kan derfor ikke understrege
nok, hvor vigtigt det er, at vi fortsætter indsatsen for at forhindre smittespredning.
Det skal være trygt at gå på arbejde i Danmark, og det betyder under de gældende
omstændigheder, at vi skal sikre, at arbejdspladserne ikke bliver en kilde til smitte.
Regeringen har under COVID 19-krisen fastholdt adgangen for udenlandsk arbejdskraft til de danske virksomheder uden at stille krav om selvisolation eller test
for arbejdstagere i forbindelse med indrejse. Forudsætningen for denne tilgang har
været, at arbejdsgiverne tager ansvar, så vi får styr på smitten udefra – suppleret
med en offensiv teststrategi.
Jeg vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på, at regeringen før sommerferien
har sikret mulighed for, at indrejsende arbejdskraft kan blive testet, også selvom
man er symptomfri. Regeringen vil gøre det så nemt som muligt for virksomheder
med udenlandsk arbejdskraft at benytte denne mulighed. Større virksomheder, som
vurderes at have et særligt behov, kan derfor også kontakte egen region om mulighederne for at få besøg af testbil på arbejdspladsen.
Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle arbejdsgivere med udenlandsk arbejdskraft til at
orientere sig i det vedlagte vejledningsmateriale og hjælpe med at videregive information til arbejdstagere, der indrejser fra udlandet og til at hjælpe med det praktiske i forbindelse med testning. Jeg vil desuden gøre opmærksom på, at den seneste
version af vejledningerne samt versioner på engelsk, tysk og polsk altid kan findes
på Arbejdstilsynets hjemmeside her: https://at.dk/coronasider/forebyg-coronasmitte-i-din-branche/coronasmitte-test-for-indrejsende-arbejdskraft/
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