
 
 

RYK Medlemsinfo, 20. marts 2020 

 
 
CORONA-SITUATIONEN 
RYK følger retningslinjerne fra myndighederne. 
 
Denne meddelelse blev sendt pr. sms og mail til vores landmænd den 16-03-2020:  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Vi vil på normal vis gennemføre ydelseskontrol i videst muligt omfang. Det betyder, at sund-
hedsstyrelsens anbefalinger skal overholdes, samtidig med at vi også bidrager til at holde 

hjulene i gang.  
  
• Der skal holdes 2 meters afstand, og håndtryk undgås.  
• Det skal være muligt at vaske hænder.  
• Udstyret skal være grundigt rengjort som hidtil.  
  
Hvis du har B-kontrol, anser vi det for muligt at gennemføre alle kontrolleringer. A-kontroller 
afhænger af om det er muligt at holde afstand. Den vurdering sker i samråd mellem ejer og 
kontrolassistent.  
 
Personale i RYK, der har været på udlandsrejse eller føler sig syge, bliver sendt i 14 dages 
karantæne (når der er Covid-19). 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vi har to hensyn her (som er gentaget af statsministeren flere gange):  
• Smittebeskyttelse, og forhindre smittespredning  
• Vores samfundsansvar i forhold til at holde produktions-Danmark i gang.  
 
Kontrolass. er indskærpet, at de skal vaske hænder før og efter besøg. Vi har købt hand-
sker til brug ved betjening af ejers tastatur/computer, mm.   
 
HVORNÅR ER MAN RASK ? 

Sundhedsstyrelsen har siden præciseret/skrevet om ”smittefrihed”: ”For praktiske forhold 
kan patienter betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomophør, uanset om de har 
mistænkt eller bekræftet COVID-19, og uanset sygdomsforløb”. 
 
RYK-MEDARBEJDERE OG HOS EUROFINS 
Medarbejdere, der føler sig sløje, bliver hjemme. RYKs kontorer er lukkede og personalet 
arbejder hjemmefra. Medarbejderne hos Eurofins arbejder i holddrift, så der ikke er overlap 
mellem de forskellige hold. Chaufførerne, der kører mælkeprøver ind til laboratoriet, afleve-
rer prøverne på et mennesketomt lager, og de møder heller ikke RYKs personale. Alt sam-
men for at bryde evt. smittekæder. 
 
Med afstand, hygiejne og sund fornuft vil vi medvirke til at mindske spredningen af corona-
virus.    
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