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SJV
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Enheten för idisslare och gris
Jönköping

Smittskyddsrutin för personer och fordon som besöker besättning
spärrad pga Salmonella.
Salmonellos är en bakteriell sjukdom. Hos infekterade djur utsöndras bakterierna
ffa i träcken, men kan även återfinnas i mjölk och andra typer av kroppssekret.
Infektion av nya individer sker via munnen. Syftet med nedanstående rutiner är
att förhindra att träck eller sekret från en spärrad besättning förflyttas till andra
mottagliga individer.

Personer:
Besök med inträde i utrymmen där djur vistas.
Alla personer som besöker en spärrad besättning ska vid inträde i utrymmen där
djur vistas använda overall eller motsvarande skyddskläder vid besöket.
Engångsoverall eller flergångsoverall med efterföljande tvätt i 60¤ ska användas.
Även overall som tillhör besättningen kan användas under förutsättning att den
är ren. På fötterna används skoskydd gjorda av material som inte brister då man
går på hårt underlag. Använda skoskydd lämnas antingen till sopor på gården
eller tas med i sluten plastpåse till annan avfallsbehållare (sorteras under
brännbart material). Alternativt kan stövlar användas om dessa efter besöket
rengörs noggrant mekaniskt och därefter desinfekteras med godkänt
desinfektionsmedel (ex Virkon S, Parvocide Plus, Virusan S, Desidos eller
Glucid). Händerna tvättas noggrant med tvål och vatten. Om håret blivit
nedsmutsat tvättas detta med schampo och vatten.
Besök utan inträde i utrymmen där djur vistas:
Principen är att träck eller träckbemängd smuts inte ska lämna gården. Normalt
behövs inte skyddsoverall vid besök utanför djurutrymmen. Om det finns risk för
stänk och nedsmutsning av kläder ska dock overall enligt ovan användas.
Skoskydd/stövlar används från det att man lämnar fordonet i enlighet med vad
som beskrivits ovan. Om fordonet har parkerats på ren yta går det bra att kliva ut
ur bilen och sätta på sig skoskydden/stövlarna. Om fordonet måste placeras på
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yta som inte är ren sätts skoskydd/stövlar på innan man kliver ut ur fordonet och
vid avfärd tas skoskydd/stövlar av i samband med att man kliver in i fordonet
(utan att skorna används på smutsig mark eller att skoskydd används inne i
fordonet). Händerna tvättas med tvål och vatten innan avfärd.

Fordon
Principen är att träck eller träckbemängd smuts inte ska lämna gården. Fordon
(till exempel mjölkbil, foderbil eller veterinärbil) som besöker en spärrad
besättning ska köras och parkeras på ren yta. Det kan bli nödvändigt att parkera
en liten bit bort från djurstallar för att undvika att köra över gödselbemängd yta.
Fordon som måste köra där ytan inte är ren, ska rengöras innan de lämnar
gården. Fordonet placeras då på ren yta och hjul och hjulhus samt övriga synligt
nedsmutsade delar av fordonet spolas helt rena. Vid spolning är det viktigt att
man är försiktig så att inte smuts stänker omkring. Vid mycket kallt väder, då det
finns risk för isbeläggning på däcken vid spolning med vatten, borstas däcken
noggrant tills de är helt rena. Desinfektionsmedel behöver inte användas på
besökande fordon. Ingen invändig rengöring av fordonet är nödvändig, förutsatt
att ovan beskrivna rutiner med skoskydd/stövlar har använts. Denna instruktion
gäller inte fordon som transporterar gödsel.

Ärendet har handlagts av Estelle Ågren, enheten för sjukdomskontroll och
smittskydd, SVA.
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