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Karja nakkustõrje-eeskirjad külastajate jaoks
Kõiki külastajaid tuleb teavitada karja nakkustõrje-eeskirjadest. Nakkustõrje-eeskirjad tuleb
koostada karja loomaarsti ja veterinaarameti loomaarsti osalusel. Eeskirjad peavad olema
kirjalikus vormis.
1. Tuleb järgida sise- ja välispiirkonna piire. Piiril tuleb vahetada välja rõivad ja jalatsid.
Pealmised rõivad ja jalatsid ei tohi kokku puutuda personali rõivaste ja jalatsitega.
2. Kasutage farmi oma puhtaid kaitserõivaid ja jalatseid/saapaid.
3. Enne karja juurde minekut ja pärast karja juurest lahkumist tuleb käsi pesta seebiveega ja
seejärel desinfitseerida.
4. Võimalikul määral tuleb kasutada farmi personali oma varustust seadmete, tööriistade,
mõõteriistade jne kujul. Kui see ei ole võimalik, tuleb varustust enne karja juures kasutamist
võimalikul määral pesta ja desinfitseerida.
5. Karantiiniaeg pärast välismaiste farmide külastamist või pärast muud kokkupuudet
välismaiste sõralistega (nt turul, jahil) on 48 tundi. Suu- ja sõrataudiga piirkondadest
väljumisel on karantiiniaeg 5 ööpäeva.
6. Kui külastajad on välismaalt, peavad nad täitma külastaja sertifikaadi.
7. Kui olete käesolevad eeskirjad läbi lugenud, kinnitage seda allkirjaga külastusžurnaalis.
Žurnaali peate märkima ka mõne muu seakarja külastamise aja, karja tüübi ja asukoha.

Karja nakkustõrje-eeskirjad personali jaoks
Kogu personali tuleb teavitada karja nakkustõrje-eeskirjadest. Nakkustõrje-eeskirjad tuleb
koostada karja loomaarsti ja veterinaarameti loomaarsti osalusel. Eeskirjad peavad olema
kirjalikus vormis.
1.
2.

Ustel ja peasissekäigul peavad olema sissepääsu keelavad sildid. Piiril paiknev peasissepääs
tähistatakse selgelt. Siltidel peavad olema toodud vastutavate loomapidajate / personali
telefoninumbrid.
Tuleb järgida sise- ja välispiirkonna piire. Piiril tuleb vahetada välja rõivad ja jalatsid.
Pealmised rõivad ja jalatsid ei tohi kokku puutuda personali rõivaste ja jalatsitega.

3.

Kasutage farmi oma puhtaid kaitserõivaid ja jalatseid/saapaid.

4.

Enne karja juurde minekut ja pärast karja juurest lahkumist tuleb käsi pesta seebiveega ja
seejärel desinfitseerida.

5.

Karantiiniaeg pärast välismaiste farmide külastamist või pärast muud kokkupuudet
välismaiste sõralistega (nt turul, jahil) kehtib ka personalile ja on 48 tundi. Suu- ja
sõrataudiga piirkondadest väljumisel on karantiiniaeg 5 ööpäeva.

6.

Hoolitsege selle eest, et kõiki külastajaid teavitatakse karja nakkustõrje-eeskirjadest ja
võetakse selle kohta allkiri külastusžurnaali.

7.
8.

Teie ülesandeks on selgitada välja, kus külastaja viibis enne karja külastamist.
Kui farmi tulevad töömehed või muud sarnased isikud, tuleb kasutada farmi personali oma
varustust seadmete, tööriistade, mõõteriistade jne kujul. Kui see ei ole võimalik, tuleb
varustust enne karja juures kasutamist võimalikul määral pesta ja desinfitseerida.

Muud nõuded/soovitused väljaspool programmi
-

Sigu on keelatud sööta toidujäätmetega.
Välismaistes farmides viibinud autosid, sh autode veermikku tuleb enne Rootsis karjade
külastamist pesta automaatpesulas.
Ärge töötage sigade juures, kui teil on samal ajal nii kõhulahtisus kui palavik.
Kasutage plaastreid ja kindaid, kui teil on kätel haav või ekseem.
Kehavedelikega kokku puutudes (nt kastreerimisel) kandke kindaid.
Võtke ära sõrmused, käekellad jms. Kui tuleb kaasa võtta mobiiltelefon, desinfitseerige
seda karja juurde sisenemisel ja karja juurest väljumisel.

Erireeglid karja kohta:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

