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STPS' bidrag til besvarelse af BEU alm. del spm. 438

7. oktober 2020

Sundheds- og Ældreministeriet har anmodet Styrelsen for Patientsikkerhed om
bidrag til besvarelse af Beskæftigelsesudvalgets alm. del spørgsmål 438 vedr.
COVID-19 udbruddet på Danish Crown, Ringsted.
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Styrelsen har anmodet Danish Crown om oplysninger til brug for besvarelsen.
a) Hvor mange smittede med Covid-19 er der i alt konstateret dags dato på
Danish Crowns slagteri i Ringsted? Svaret bedes udtrykt i både absolutte
tal og som procentandel af de ansatte slagteriarbejdere
Danish Crown har registreret et samlet antal smittet på 173 personer som følge
af COVID-19. Pr. 30/9 2020 er der i alt tilknyttet ca. 910 medarbejdere hvoraf
de ca. 100 er funktionærer mens resten af timelønnede medarbejdere.
Det svarer til, at ca. 19 % af det samlede antal medarbejdere er registret som
smittet med COVID-19 ud fra de oplysninger, styrelsen har modtaget fra Danish Crown.

b) Hvor mange er der/har der været indlagt?
c) Hvor mange er der/har der været på intensiv?
d) Er der konstateret dødsfald blandt de ansatte slagteriarbejdere og andet
DC-personale i Ringsted, og i givet fald hvor mange?
Det er ikke muligt at oplyse, hvor mange medarbejdere der har været indlagt eller været på intensiv afdeling ud fra de oplysninger, Styrelsen for Patientsikkerhed og Danish Crown har adgang til.
Danish Crown har ikke oplysninger om, hvor mange, der har været indlagt, da
det i dialogen med medarbejderne ikke har været muligt at få differentierede
oplysninger om, hvorvidt man har været til undersøgelse på sygehuset eller været indlagt. Danish Crown har medarbejdere, der har haft kontakt med sygehusvæsenet Danmark såvel som i Polen. Danish Crown har kendskab til tre medarbejdere, der har været indlagt på intensiv afdeling. Danish Crown har ikke
oplysninger om, at nogen er døde.
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e) Hvorledes er dækningen af udgifter aftalt med kommune/overordnede
myndigheder vedr. betaling for tests, behandling i sundhedsvæsenet i øvrigt samt for ulemper/gener for kommuner (Ringsted og Sorø) og hospitalsvæsenet
Styrelsen for Patientsikkerhed har ikke oplysninger tilgængeligt til at redegøre
over dækningen af udgifter. STPS afholder ingen udgifter i relation til tests mv.
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