Allmänna bestämmelser enligt Smittsäkrad
Besättning Gris ”Grund”
Besättning:
Djuransvarig:
PPN:

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Besättningens smittskyddsbestämmelser för besökare:
Samtliga besökare ska bli informerade om besättningens smittskyddsbestämmelser.
Smittskyddsbestämmelserna ska utformas tillsammans med besättningsveterinär eller djurhälsoveterinär.
De ska finnas i skrift.
1. Använd gårdens egna rena skyddskläder och skodon/stövlar.
2. Handtvätt med tvål, vatten och efterföljande desinfektion av händer ska utföras vid in- och utträde i
besättningen.
3. Karenstider efter besök på utländska gårdar eller efter annan kontakt med utländska klövbärande djur
(t.ex. marknader, jakt) är 48 timmar. Från områden med mul- och klövsjuka 5 dygn.
4. Vid besök från utlandet ska Visitor´s certificate ifyllas.
5. Efter att du läst igenom dessa bestämmelser skall du signera i besöksjournalen.

Besättningens smittskyddsbestämmelser för personal:
Samtlig personal ska vara informerad om besättningens smittskyddsbestämmelser.
Smittskyddsbestämmelserna ska utformas tillsammans med besättningsveterinär eller djurhälsoveterinär.
De ska finnas i skrift.
1. Använd gårdens egna rena skyddskläder och skodon/stövlar.
2. Handtvätt med tvål, vatten och efterföljande desinfektion av händer ska utföras vid in- och utträde i
besättningen.
3. Karenstider efter besök på utländska gårdar eller efter annan kontakt med utländska klövbärande djur
(t.ex. marknader, jakt) gäller även personal och är 48 timmar. Från områden med mul- och klövsjuka 5 dygn.
4. Se till att alla besökare informeras om besättningens smittskyddsbestämmelser och signerar i
besöksjournalen.
5. Det är er uppgift att informera er om var besökaren varit innan besöket i besättningen. V.G.V.

Smittsäkrad Besättning Gris drivs av Gård & Djurhälsan i samarbete med Sveriges Grisföretagare,
Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.

Smittsäkra.se drivs av Gård & Djurhälsan och Växa
Sverige i samarbete med SVA. Sidan finansieras av
Jordbruksverket

Övriga krav/rekommendationer utanför programmet:
- Det är förbjudet att mata grisar med matavfall.
- Bilar som varit i utländska besättningar ska tvättas i automattvätt med spolning av underrede innan besök i
svenska besättningar.
- Arbeta inte med grisarna om du har samtidig diarré och feber.
- Använd plåster och handskar vid sår eller eksem på händer.
- Använd handskar vid kontakt med kroppsvätskor (t.ex. vid kastrationer).
- Ta av ringar, klockor m.m., och om mobil tas med- sprita av den vid in- och utträde i besättningen.

För besättningen särskilda regler:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Smittsäkrad Besättning Gris drivs av Gård & Djurhälsan i samarbete med Sveriges Grisföretagare,
Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.

Smittsäkra.se drivs av Gård & Djurhälsan och Växa
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