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Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) har indtil videre meldt ud, 
at der er et krav om mundbind i dyrlægevirksomheder. Udmelding kom efter 
en tilkendegivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet om, at vores branche var 
omfattet af kravet. På daværende tidspunkt var det dog ikke muligt med en 
officiel udmelding. DA har nu fået en officiel udmelding om, at der alligevel 
ikke er krav om mundbind i dyrlægevirksomheder.  
 
Meldingen fra myndighederne er nu, at dyrlægevirksomheder ikke er omfattet 
af kravet om mundbind. Hverken i dyrlægevirksomhederne, eller når de er 
udekørende. Det er derfor heller ikke et krav for kunder og medarbejdere at 
bære mundbind i venteværelse og konsultationsrum.  
 
Det anbefales, at det bæres i situationer, hvor anbefalingen om afstand kan 
være svær at overholde, situationer, hvor det er vanskeligt eller umuligt at 
overholde afstandsanbefalinger eller regulere afstand til andre. Det er vigtigt 
så vidt muligt at reducere antallet og varigheden af kontakter, særligt ansigt-
til-ansigt-kontakter. Ligeledes kan der i disse situationer være et særligt fokus 
på håndhygiejne og hosteetikette, ligesom brug af barrierer, mundbind eller 
visir kan overvejes i situationer, hvor tæt længerevarende ansigt-til-ansigt-
kontakt ikke kan undgås. Dette er dog ikke nyt. Sundhedsstyrelsen henviser til 
side 17 i deres publikation om forebyggelse af smittespredning, som kan læses 
her. Læs også mere om Sundhedsstyrelsen anbefalinger om mundbind her.   
 
I forhold til  hvilke krav der gælder til mundbind, som anvendes af kunder og 
ansatte, henviser Sundhedsstyrelsen til afsnit 5 i følgende publikation om brug 
af mundbind, som kan læses her.  
 
Ift. hvilke regler der gælder for salg af mundbind, har Sikkerhedsstyrelsen 
udarbejdet en vejledning vedr. salg af værnemidler. Se mere her.   
 
Selvom det ikke er et krav, er det dog DA’s anbefaling, at der bæres 
mundbind, såfremt det er muligt. DA vil dog også gerne understrege, at det er 
op til hver enkelt dyrlægevirksomhed at træffe denne beslutning, og såfremt 
man træffer beslutning om det, kan kravet være ensartet for alle 
medarbejdere. Det kan være en fordel at oplyse om mundbindkrav i fx 
personalehåndbogen.  
 
Ved spørgsmål kan DA’s sekretariat kontaktes. 

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Forebyggelse-af-smittespredning/Forebyggelse-af-smittespredning-publikation.ashx?la=da&hash=FD3E64042EEDB7A6C3305BD37A003B5B58B1BC79
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Gode_raad_Mundbind.ashx?la=da&hash=9E31A6505100B33E3013BA5C5689FB5CC98A8D09
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/personlige-vaernemidler/vejledninger-forbindelse-corona-covid-19/saelge-vaernemidler/vil-du-saelge-ansigtsmasker-din-butik-eller-webshop-tjek-dette-foerst

