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

Viðskipti
með dýr

Fóður og
drykkjarvatn

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 lifandi dýrum.

Ein algengasta smitleið er um
meltingarveg.

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

Fylgja reglum sem gilda um
viðskipti með lifandi dýr

Verja fóður og drykkjarvatn
gegn því að óhreinindi berist
í það

Halda daglega öllum
áhöldum og vinnusvæðum
hreinum
Þrífa árlega öll gólf, veggi,
loft, innréttingar og tæki
Nota rétt efni og fylgja
leiðbeiningum um styrk,
hitastig og tíma, við þrif
og sótthreinsun

Taka aðeins við dýrum frá
búum þar sem vitað er að
heilsufar dýra er gott
Gæta þess að flutningstæki
séu hrein

Halda ávallt fóðurgangi,
fóðurtrogum og
drykkjarvatnsílátum hreinum
Fóðrum ekki dýr með
matarafgöngum

Halda nýjum dýrum
aðskildum frá öðrum fyrst
um sinn

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 útihúsin:

Ekki aka um svæði sem búpeningur
gengur um

Þvo og sótthreinsa hendur

Ekki fara inn í útihús nema þörf sé á
Ekki fara inn í útihús ef minna en tveir
sólarhringar eru frá dvöl erlendis
Áður en farið er inn í útihúsin:
Fá leyfi bónda eða starfsfólks

Tryggja að tæki, tól, töskur og annað
sem fara þarf með inn í útihús séu hrein
Við brottför frá búi:
Þrífa vel skófatnað, tæki, tól, töskur og
annað sem farið hefur verið með inn í
útihús, og síðan sótthreinsa
Þvo og sótthreinsa hendur

Fara í hlífðarfatnað og stígvél búsins eða
einnota fatnað og skóhlífar
Samstarfshópur um smitvarnir í landbúnaði: Aðildarfélög Bændasamtaka Íslands, Dýralæknafélag Íslands, Matvælastofnun og Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins.

