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Ankomstdatum Dnr 

Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till regionförvaltningsverket senast 30.4.2022. 

Fyll i blanketten på maskin eller genom att texta tydligt. 

Djurslag:  Mink  Finnsjubb  Annat mårddjur, vilket: 

Uppgifter om djurhållaren 
Namn 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

Telefon E-postadress

Uppgifter om djurhållningsplatsen 
Djurhållningsplatsens namn Djurhållningsplatssignum 

Utdelningsadress Postnummer och postanstalt 

Aktör eller kontaktperson som ansvarar för djurhållningsplatsen Telefon 

E-postadress

Antal avelsdjur vid avelsperiodens början 

Antalet avelsdjur vid avelsperiodens början, st.: 

Smittskyddskrav för pälsfarmer 

• Arbetstagarna besöker inte gården om de har coronavirussmitta, symptom som passar in på coronavirussmitta
eller misstänks vara exponerade för coronaviruset.

• Alla arbetstagare som kommer från utlandet eller från utrikesresor är i karantän eller 14 dagar i frivillig
karantän innan arbetet börjar.

• Arbetstagarna byter om till gårdens skyddskläder, skodon och handskar när de kommer till gården.

• I skugghusen och djurhallarna används mun- och nässkydd eller andningsskydd.

• Händerna tvättas och desinficeras före arbetet och med behövliga mellanrum.

• Gården sköter bekämpningen av skadedjur (också vildkatter).

• Endast nödvändiga utomstående personer besöker gården och dessa personer använder gårdsspecifika
skyddskläder, skodon och handskar. Om personerna inte har egna skyddskläder erbjuder gården dem sådana.
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Krav på SARS-CoV-2 -testning av pälsfarmernas arbetstagare 

Pälsfarmens arbetstagare går på SARS-CoV-2-test (coronatest) i följande situationer: 

• Arbetstagaren har symptom som passar in på coronavirussmitta. 

• Arbetstagaren har exponerats för coronaviruset och har besökt eller arbetat på farmen efter exponeringen. 

• Hos en arbetstagare eller hos djur på en farm konstateras coronavirussmitta. 

• Alla nya arbetstagare: tidigast 48 timmar innan arbetet påbörjas. 

• Alla arbetstagare som kommer från en utlandsresa:  tidigast 48 timmar innan arbetet påbörjas. 

De ovan nämnda coronatestningskraven kan komma att ändras. I detta fall måste de senaste kraven följas. 
 
Enligt anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd täcks provtagning och testning i ovanstående situationer av gratis 
kommunal coronavirustestning. 

 
 
Åtagande och underskrift 

 Jag åtar mig att följa de ovan nämnda smittskyddskraven för pälsfarmer tills vidare. 

 Jag åtar mig att följa de ovan nämnda kraven på SARS-CoV-2-testning av arbetstagarna tills vidare. 

 Jag intygar att de uppgifter jag lämnat på denna blankett stämmer. 

 Jag lovar att underrätta regionförvaltningsverket om väsentliga ändringar som gäller denna blankett. 

Ort och tid Underskrift av djurens ägare / företagets representant 
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IFYLLNADSANVISNING 
 
Skicka den ifyllda och undertecknade blanketten till regionförvaltningsverket för den kommun där djurhållningsplatsen 
är belägen, antingen med post eller som skannad e-postbilaga senast 30.4.2022. 

 
Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter: 
 
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Huvudverksamhetsstället, PB 1, 13035 AVI 
kirjaamo.etela@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Huvudverksamhetsstället, PB 2, 13035 AVI 
kirjaamo.ita@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Huvudverksamhetsstället, PB 4, 13035 AVI 
kirjaamo.lounais@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Huvudverksamhetsstället, PB 5, 13035 AVI 
kirjaamo.lansi@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Huvudverksamhetsstället, PB 6, 13035 AVI 
kirjaamo.pohjois@avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Lappland:  
Regionförvaltningsverket i Lappland, Huvudverksamhetsstället, PB 3, 13035 AVI 
kirjaamo.lappi@avi.fi 

 
Uppgifter om djurhållaren 
Uppge djurhållarens namn och kontaktuppgifter. Djurhållaren kan vara till exempel djurens ägare eller ett företag. 

 
Uppgifter om djurhållningsplatsen 
När du meddelar uppgifterna om djurhållningsplatsen ska du särskilt försäkra dig om att djurhållningsplatssignumet blir 
rätt. Signumet består förleden FI och en 12-siffrig teckenserie. Djurhållningsplatssignumet är en nödvändig uppgift vid 
övervakningsprovtagningen. 

 
Antal avelsdjur 
Om gården håller fler än ett djurslag (mink, annat mårddjur, finnsjubb), räknas avelsdjuren av samtliga djurslag samman. 

 
Åtagande och underskrift 
Om din djurhållningsplats har fler än 500 fullvuxna avelsdjur och du åtar dig att följa smittskyddskraven för pälsfarmer 
och kraven på coronatestning av arbetstagare, tas det högst 5 prover varannan vecka på din djurhållningsplats. Kom då 
ihåg att sätta ett kryss i bägge rutorna som tecken på ditt åtagande. Om din djurhållningsplats har fler än 500 fullvuxna 
avelsdjur och du inte åtar dig att följa smittskyddskraven och inte testningen av arbetstagare, kommer provtagning enligt 
kommissionens beslut (60 prov varje vecka) att genomföras på din djurhållningsplats. I det här fallet behöver du inte fylla 
i eller skicka blanketten. Åtagandet är frivilligt och inverkar endast på hurdan provtagning som ska genomföras på 
djurhållningsplatsen, som har fler än 500 avelsdjur. 
 
Om din djurhållningsplats har färre än 500 fullvuxna avelsdjur behöver du inte åta dig att följa smittskyddskraven eller 
testningen av arbetstagare, och du behöver inte heller fylla i eller skicka blanketten. 

 
Övriga anvisningar 
Det rekommenderas att pälsfarmerna utöver smittskyddskraven på denna blankett också följer de exaktare anvisningar 
som har meddelats av Livsmedelsverket och FIFUR. 
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