Bendrosios gyvulių užkrečiamųjų ligų
prevencijos programos „Smittsäkrad
Besättning Gris“ specialiojo lygmens
nuostatos
Banda:
Už gyvulius atsakingas asmuo:
PPN:
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Gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatos lankytojams
Visus lankytojus būtina informuoti apie gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatas. Gyvulių
užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatos turi būti parengtos kartu su stambiųjų gyvulių arba kitu
veterinaru. Jos turi būti surašytos raštu.
1.

Būtina paisyti nustatytos ribos tarp bandos teritorijos ir išorinės teritorijos. Persirengti ir
persimauti batus nurodytoje vietoje. Būtina pasirūpinti, kad viršutiniai drabužiai ir avalynė
nesiliestų su ūkio darbiniais drabužiais ir avalyne.

2.

Naudokite švarius tik paties ūkio apsauginius drabužius ir avalynę ir (arba) guminius batus.

3.

Prieš įeinant arba išeinant iš bandos teritorijos būtina nusiplauti rankas vandeniu ir muilu bei
dezinfekuoti.

4.

Jei įmanoma, naudoti ūkyje turimą įrangą (įrankius, prietaisus, instrumentus ir kt.). Kai tai yra
neįmanoma, bandos teritorijoje naudosimą įrangą būtina, jei įmanoma, nuplauti ir dezinfekuoti.

5.

Išlaukos laikotarpis po apsilankymo svetimuose ūkiuose arba po kitokio kontakto su svetimais
dvikanopiais (pvz., apsilankius turguose, po medžioklės) yra 48 valandos. Grįžus iš teritorijos,
kurioje pastebėta nagų ir snukio liga – 5 paros.

6.
7.

Lankytojai, atvykę ar neseniai grįžę iš užsienio, privalo užpildyti „Lankytojo liudijimą“.
Perskaitę šias nuostatas pasirašykite „Lankytojų žurnale“. Jei neseniai lankėtės kitoje kiaulių
bandoje, būtina nurodyti kokioje, jos rūšį ir vietą.

Gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatos darbuotojams
Visus darbuotojus būtina informuoti apie gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatas. Gyvulių
užkrečiamųjų ligų prevencijos nuostatos turi būti parengtos kartu su stambiųjų gyvulių arba kitu
veterinaru. Jos turi būti surašytos raštu.
1.

Ant visų durų ir pagrindinio įėjimo turi kabėti liepiantys sustoti ženklai. Pagrindinis įėjimas ir
bandos teritorijos ribos privalo būti aiškiai paženklintos. Atsakingo gyvulių laikytojo ir (arba) ūkio
personalo telefono numeriai turi būti nurodyti ant ženklų.

2.

Būtina paisyti nustatytos ribos tarp bandos teritorijos ir išorinės teritorijos. Persirengti ir
persimauti batus nurodytoje vietoje. Būtina pasirūpinti, kad viršutiniai drabužiai ir avalynė
nesiliestų su ūkio darbiniais drabužiais ir avalyne.

3.

Naudokite švarius tik paties ūkio apsauginius drabužius ir avalynę ir (arba) guminius batus.

4.

Prieš įeinant arba išeinant iš bandos teritorijos būtina nusiplauti rankas vandeniu ir muilu bei
dezinfekuoti.

5.

Išlaukos laikotarpis po apsilankymo svetimuose ūkiuose arba po kitokio kontakto su svetimais
dvikanopiais (pvz., apsilankius turguose, po medžioklės) yra 48 valandos. Grįžus iš teritorijos,
kurioje pastebėta nagų ir snukio liga – 5 paros.

6.

Pasirūpinkite, kad visi lankytojai būtų informuoti apie gyvulių užkrečiamųjų ligų prevencijos
nuostatas ir pasirašytų „Lankytojų žurnale“.
Sužinoti, kur lankytojas lankėsi iki atvykimo į ūkį, yra jūsų pareiga.
Darbininkai ir kiti darbuotojai turėtų, jei įmanoma, naudoti ūkyje turimą įrangą (įrankius,
prietaisus, instrumentus ir kt.). Kai tai yra neįmanoma, bandos teritorijoje naudosimą įrangą
būtina, jei įmanoma, nuplauti ir dezinfekuoti.

7.
8.

Kiti į programą neįeinantys reikalavimai ir (arba) rekomendacijos:
-

Kiaules šerti maisto atliekomis draudžiama.
Užsienio ūkiuose pabuvojusius automobilius nuplauti automatinėje automobilių plovykloje
(būtinai nuplauti sėdynių atramas) prieš įvažiuojant į Švedijos ūkius.
Nedirbkite su kiaulėmis, jeigu viduriuojate arba karščiuojate.
Jei ant jūsų rankų yra žaizdų ar sergate egzema, naudokite pleistrą ir pirštines.
Esant sąlyčiui su kūno skysčiais (pvz., kastruojant) naudokite pirštines.
Nusiimkite žiedus, laikrodžius ir pan., o jei nešitės mobiliojo ryšio telefoną, prieš įeidami pas
gyvulius ir išeidami nuvalykite jį spiritu.

Šios bandos lankymo specialiosios taisykles:
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