LEIÐBEININGAR

Smitvarnir vegna gin- og klaufaveiki
Aðskilnaður
koma í veg fyrir
snertingu

Þrif
fjarlægja sýnileg
óhreinindi

Sótthreinsun
drepa allar veirur
sem eftir eru

Við heimsókn á bú þar sem grunur er um gin- og klaufaveiki (GKV):
Íhugið vandlega eftirfarandi atriði áður en þið farið á búið:





Leggið bílnum langt frá öllu sem mögulega getur verið smitað
Farið yfir í huganum hvað þið þurfið nauðsynlega að hafa með á búið. – Skiljið allt annað eftir í
bílnum, t.d. úr, skartgripi o.s.frv.
Aðskiljið hrein og óhrein svæði í bílnum, fóðrið með plasti
Gætið þess að taka allt sem þið þurfið með ykkur áður en þið farið inn á svæðið (notið gátlista)

Setjið upp sótthreinsunarsvæði:






Á hreinum, þurrum og sléttum stað
Skilgreinið svæðið hvoru megin við sótthreinsisvæðið sem hreint og óhreint
Setjið tæki sem ekki er hægt að þrífa og sótthreinsa í plastpoka með rennilás, t.d. síma
Farið yfir í huganum hvernig þið getið aðskilið hreint og óhreint
Notið viðurkennt sótthreinsiefni og gætið þess að styrkur þess sé réttur

Íhugið vandlega eftirfarandi áður en þið farið af búinu:






Tryggið að allt lífrænt efni (sýnileg óhreinindi) séu fjarlægð af hlífðarfatnaði og tækjum fyrir
sótthreinsun - þetta má gera á bænum áður en komið er að sótthreinsisvæði
Setjið pappíra í plastpoka með rennilás, sem er svo sótthreinsaður
Skiljið allt rusl eftir á búinu - því er síðar fargað á öruggan hátt
Tryggið að sótthreinsiefni sé í snertingu við yfirborð allra hluta í réttan tíma
Setjið tæki í tvöfaldar umbúðir fyrir öruggan flutning

Eftir að þið farið frá búinu:





Gætið að smitvörnum við frágang á tækjum
Farið í sturtu
Þvoið fötin ykkar við háan hita
Ekki koma nálægt móttækilegum dýrum næstu þrjá sólarhringa

Sótthreinsiefni og réttur styrkur:





Þvottasódi (Na2CO3): 4%
FAM 30: 1:240
Sítrónusýra: 0.2%
Virkon: 1%

Myndband: Biosecurity. Visiting a premises suspected of FMD (EuFMD)
http://tinyurl.com/m74rtbw
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