SVENSKA DJURBÖNDERS
SMITTSKYDDSKONTROLL

Viktigt att tänka på vid
besök på grisgårdar
Smittämnen sprids inte bara via grisar och andra djur, utan också via
människor, kläder, verktyg och fordon. Denna folder är ett hjälpmedel för
att kunna ta emot besökare på gården på ett så säkert sätt som möjligt.
Särskilda restriktioner gäller efter djurkontakter i utlandet.

Personsluss

Ingången till besättningen ska
vara utformad så att besökares
kläder och skor inte kommer
i kontakt med besättningens
skyddskläder och skor. En
tydlig gräns in till besättningen
i form av bänk, golvrister
och/eller personsluss ska
finnas. Handtvätt med handdesinfektion ska alltid göras
innan inträde i besättningen.
Gårdens kläder och verktyg

Alla som arbetar i eller besöker
djurstallar ska använda gårdens egna
skyddskläder och skor, samt så långt
det är möjligt även gårdens verktyg,
elsladdar, slangar etc.

Inga matrester

Mul- och klövsjuka och svinpest kan
spridas med smittade mejeri- och
charkprodukter. Det är därför förbjudet att ge matrester till grisar.

Femdygnsregeln

Biltvätt

Bilar som varit i utländska besättningar ska alltid tvättas i automattvätt
med spolning av underredet före
besök i svenska besättningar.

48 -timmarsregeln

Efter besök i djurbesättningar utanför
Sverige måste det gå minst 48 timmar
innan besök i en svensk grisbesättning. Detsamma gäller den som på
annat sätt kommit i kontakt med
utländska klövbärande djur (t ex på
marknader, vid jakt etc).

Efter besök i utländsk djurbesättning
(eller annan kontakt med klövbärande
djur) i områden med mul- och klövsjuka måste det gå minst fem dygn
innan tillträde till en svensk djurbesättning får ske. Mul- och klövsjuka
finns i Asien, Afrika och Sydamerika.
Besöksjournal

Alla besättningar ska ha en besöksjournal som alltid ska fyllas i och
signeras. Besökare som anländer från
andra länder ska underteckna ett
”Visitors Certificate” som finns att
ladda ned från Gård & Djurhälsans
hemsida www.gårdochdjurhälsan.se.

Vi hoppas att du ska trivas med ditt arbete här!
Kontaktperson:
Ebba Schwan, tel 0498 - 28 39 82, ebba.schwan@gardochdjurhalsan.se
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