Smitvarnareglur fyrir starfsfólk
Aðskilnaður
Hrein og óhrein svæði eru
aðskilin til að draga úr dreifingu
smitefna milli búa og innan bús.
Þrífa tæki sem hafa verið
notuð á óhreinu svæði áður
en þau eru notuð á hreinu
svæði eða öðrum húsum
Nota hlífðarföt og skófatnað
búsins
Skipta um eða þrífa
skófatnað þegar farið er frá
óhreinum svæðum búsins
yfir á hrein eða milli húsa

Þrif og
sótthreinsun

Samgangur

Ræktun
og verklag

Þrif eru nauðsynlegur undanfari
sótthreinsunar. Sótthreinsun er
aðeins árangursrík eftir að
óhreinindi hafa verið fjarlægð.

Mest hætta er á að smitefni berist
inn á búið með aðföngum og
fólki.

Skipulag og fast verklag er
mikilvægur þáttur í smitvörnum.

Þrífa tæki og áhöld sem
notuð eru á óhreinum
svæðum búsins áður en þau
eru notuð á hreinum
svæðum

Takmarka samnýtingu tækja
og áhalda við önnur bú

Mikilvægt er að aðskilja
ræktun græðlinga frá ræktun
framleiðsluplantna

Halda daglega öllum
áhöldum og vinnusvæðum
hreinum
Þrífa árlega öll gólf, veggi,
loft, innréttingar og tæki

Ekki bera tómata, plöntur
eða fatnað frá öðrum búum
inn í reksturinn
Gæta þess að flutningstæki,
vagnar og kassar séu hrein

Koma upp innra eftirliti með
þrifum og svæðaskiptingu á
búi
Vinna skipulega og línulega
eftir röðum
Þrífa áhöld á milli raða

Nota rétt efni og fylgja
leiðbeiningum um styrk,
hitastig og tíma, við þrif
og sótthreinsun

Samstarfshópur um smitvarnir í landbúnaði: Aðildarfélög Bændasamtaka Íslands, Dýralæknafélag Íslands, Matvælastofnun og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.

Smitvarnareglur búsins fyrir gesti og þjónustuaðila

Aðskilnaður
Hrein og óhrein svæði eru aðskilin til að draga
úr dreifingu smitefna milli búa og innan bús.

Þrif og
sótthreinsun
Þrif eru nauðsynlegur undanfari sótthreinsunar.
Sótthreinsun er aðeins árangursrík eftir að
óhreinindi hafa verið fjarlægð.

Við komu á búið:

Áður en farið er inn í hús:

Ekki hafa meðferðis áhöld af öðrum búum

Þvo og sótthreinsa hendur

Ekki fara inn í hús nema þörf sé á

Tryggja að tæki, tól, töskur og annað
sem fara þarf með inn í útihús séu hrein

Ekki fara inn í hús nema viðhafa smitgát
Áður en farið er inn í útihúsin:

Við brottför frá búi og gang milli húsa:

Fá leyfi garðyrkjubónda eða starfsfólks

Þrífa vel skófatnað, tæki, tól, töskur og
annað sem farið hefur verið með inn í
útihús, og síðan sótthreinsa

Fara í hlífðarfatnað búsins eða einnota
fatnað og skóhlífar

Þvo og sótthreinsa hendur

Samstarfshópur um smitvarnir í landbúnaði: Aðildarfélög Bændasamtaka Íslands, Dýralæknafélag Íslands, Matvælastofnun og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.

