Eksempel på zoonotisk smittebeskyttelsesplan
- det med blot er udover bekendtgørelse nr. 33 af 11/01/2016
CHR nr.:

Ejer:
Adresse:
Udarbejdet af:
Dato

Når du går
Al adgang til besætningen foregår via forrummet. Her skifter du tøj, fodtøj og vasker og
ind i besætningen desinficerer dine hænder.
Vi anbefaler, du holder døren til forrummet aflåst.
Forrummet er opdelt i et ydre område, hvor udetøj og fodtøj placeres, og et indre område,
hvor staldtøj og staldstøvler anvendes.
På døren er et skilt med besætningens status, navn og telefonnummer samt angivelse af, at
du har en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, som alle skal læse. Den zoonotiske
smittebeskyttelsesplan hænger inden for døren.
•

•
•

Udendørs fodtøj stiller du i den ydre del af forrummet, inden du betræder risten.
På risten tager du udetøj og strømper af. Tøjet hænger du på knager, så det ikke
kommer i berøring med staldtøjet. Du kan med fordel hænge det i skabe (hvis du har
det).
Hænderne vasker du i varmt vand og sæbe, tørrer dem i papirhåndklæder og
desinficerer med håndsprit. Herefter iklæder du dig besætningens staldtøj.
Når du forlader risten, kan du tage staldfodtøj på.

Hvis du har badefaciliteter i dit forrum, anbefaler vi, at alle skal igennem en badesluse,
hvor I lægger udetøj i den ydre del af baderummet, tager et bad
med hårvask og herefter tager staldtøj på i den indre del af baderummet. Efter badet skal
du spritte dine hænder.
Når du går
•
ud af besætningen
•
•
•

Inden du går ind i forrummet, vasker du dit fodtøj. Du kan herefter tage dit staldfodtøj
af, betræde risten og tage dit staldtøj af.
Har du haft udstyr med ind i stalden, skal du rengøre og desinficere det (se særskilt
punkt). Alt engangsudstyr efterlader du i forrummet til destruktion.
Du vasker dine hænder i varmt vand og sæbe, tørrer dem af i papirhåndklæder og
desinficerer med håndsprit.
Du kan nu tage dit udetøj på og betræde den ydre del af forrummet.

Hvis du har badefaciliteter i dit forrum, anbefaler vi, at alle skal igennem en badesluse,
hvor I lægger staldtøj i den indre del af baderummet, tager et bad med hårvask og herefter
tager udetøj på i den ydre del af baderummet. Hænderne skal desinficeres endnu engang
med håndsprit ved udgang af stalden.
Når du tager
Blodprøveglas, fæcesbægre eller andet udtaget materiale lægger du i rene og støvfrie
materiale med ud poser, inden du vasker og desinficerer dine hænder. Poserne kan du evt. aftørre udvendigt
med et papirhåndklæde med sprit.
af stalden
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Når du tager
udstyr med ud af
stalden

Medbring kun relevant udstyr i stalden og overvej, om du har behov for at have din private
mobiltelefon med i stalden. Udstyr, du har brug for i stalden, kan du med fordel lægge i en
plasticpose. Når du forlader stalden, efterlader du plastikposen i stalden. Alt udstyr renser
og aftørrer du med sprit, inden du tager det med ud af stalden.

Vask af staldtøj

Alt staldtøj skal du vaske i en vaskemaskine i forrummet. Tøjet bør du vaske ved 60 grader.
Har du ikke en vaskemaskine i dit staldområde, skal det beskidte tøj i rene støvfrie poser og
herfra putter du det direkte i vaskemaskinen og vasker tøjet ved 60 grader.

Opbevaring af rent
Rent tøj og plastikposer til materiale, som senere skal ud af stalden, anbefaler vi, at du
staldtøj og
opbevarer i støvfrie lukkede skabe i den ydre del af forrummet.
materialer
Rengøring af
forrummet

Rengør forrummet en gang om ugen – på den måde undgår du støv i videst muligt omfang.

Destruktion af
materiale

Materiale til destruktion tager du ud af besætningen i rene støvfrie poser og destruerer på
normal vis.

Se også bilag 8 om zootisk smittebeskyttelse i bekendtgørelse nr. 22 af 11/01/2016

