DANSKE

SMITTEBESKYTTELSESREGLER
Sikring mod introduktion af alvorlige smitsomme
sygdomme som svinepest og mund- og klovesyge
er afgørende for at forhindre sygdomsudbrud
med alvorlige økonomiske konsekvenser for
dansk landbrug.

FØLGENDE 3 HOVEDREGLER ER GÆLDENDE
før adgang til besætning ved ankomst fra udlandet:

Undtagelser for hovedregel nr. 1:

1.

24 timers karantæne
fra den danske grænse
krydses, til man må gå
ind i besætningsområdet

Ved ankomst fra LAV-RISIKOOMRÅDER
• 12 timers karantæne fra den danske grænse krydses,
til man må gå ind i besætningsområdet.
•

Såfremt besætningsejeren har indgående kendskab*
til ankomne personer, er der 12 timers karantæne,
fra man forlader en udenlandsk besætning, til man
må gå ind i besætningsområdet.

HØJ-/LAV-risikoområde
Høj-risikoområder er pt.
Lande udenfor EU
Belgien
Frankrig (dele af)
Luxembourg
Grækenland
Italien
Polen
Estland
Letland
Litauen

Bulgarien
Ungarn
Østrig
Finland
Slovenien
Tjekiet,
Kroatien
Rumænien

En opdateret liste findes på

dts.svineproduktion.dk

2.

Inden adgang
til besætningsområdet
skal der skiftes tøj og
sko, og man skal
have været i bad

3.

Fødevarer,
jagttrofæer og levende
dyr medtaget fra
udlandet må IKKE
være i besætningsområdet

Ved ankomst fra HØJ-RISIKOOMRÅDER
• Såfremt besætningsejeren har indgående kendskab*
til ankomne personer, er der 24 timers karantæne
fra man forlader en udenlandsk besætning, til man
må gå ind i besætningsområdet.
Ved ankomst fra udlandet, UDEN der har været
kontakt med klovbærende dyr
• Ingen karantæne, såfremt der er et indgående
kendskab* til personerne
Kendskab
Risikoområde

Ikke indgående

Høj

24 timer i DK

Lav

12 timer i DK

Indgående*
24 timer fra besætning
til besætning
12 timer fra besætning
til besætning

* familiemedlemmer, ansatte, dyrlæger, konsulenter samt personer som kommer
for at reparere udstyr

Desinfektion af værktøj
Alt værktøj skal rengøres
og desinficeres inden det
kommer ind i stalden.
Værktøj følger de samme
karantæneregler som
personer.

Besøgsliste
Alle personer, der kommer
i stalden fra udlandet,
skal registreres og med
underskrift bekræfte, at de
overholder reglerne.

