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8.2 SMITTEFOREBYGGING
Nye krav - sjekkliste med veiledning
Navn:		

Produsentnr.:

Dato for utført egenrevisjon:

Underskrift:
Ja

8.2

SMITTEFOREBYGGING

		
8.2.1

Krav til drift
Er kravet om å varsle Mattilsynet og iverksette nødvendige tiltak ved mistanke om
smittsomme, overførbare rapporteringspliktige dyresykdommer kjent og eventuelt
gjennomført?

Nei

Ikke
aktuelt

		
		
Virksomheten skal umiddelbart varsle Mattilsynet ved mistanke om smittsom
		
dyresykdom som kan gi vesentlige samfunnsmessige konsekvenser. Det skal umiddelbart
iverksettes nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle
		 skadevirkninger.
8.2.2

Er det smittesluse hvor alle skifter til besetningens klær og sko, samt vasker eller
desinfiserer hender når de går inn i grisehuset?

		
		

Smittesluse er rom i inngangspartier til husdyrrom hvor det er mulig for besøkende,
veterinær o.a. å skifte klær og fottøy, vaske hender m.m. for å forhindre smitteoverføring
og sikre god hygiene. Alle personer, både røkter og besøkende, som skal inn i grisehuset
skal bruke smitteslusa. Dette for å forhindre at smittestoffer fra miljøet rundt, eller fra
andre besetninger, kommer inn i huset. Smitteslusa skal ha markert skille mellom uren 		
sone og ren sone.

		
8.2.3

Krav til dokumentasjon
Føres det besøksjournal som gir oversikt over alle som har vært på besøk i grisehuset?

		
		
		

Besøksjournal gir oversikt over besøkende som har vært i grisehuset til hvilke
tidspunkter. Det gir større muligheter til å spore smitten ved sykdomsutbrudd.
Besøksjournal skal føres over besøkende som passerer smitteslusa.

		

Dette kan ivaretas med egen notisbok plassert ved smitteslusa.

		 Krav til drift
		
8.2.4
		
		

Spesielt krav knyttet til LA-MRSA
Er alle som jobber i grisehuset, og som har vært i kontakt med svinebesetninger i
utlandet, testet for LA-MRSA. Og brukes nødvendige beskyttelsesutstyr inntil
prøvesvar er kjent?

		
		

Risikoen for overføring av LA-MRSA er knyttet til personer som har vært i kontakt med
svinebesetninger i utlandet. Dersom de skal jobbe i grisehuset skal de testes for
Tiltaksplan finner du lenger bak.

Ja

		
		
		

LA-MRSA. De som har vært i kontakt med svinebesetninger i utlandet, og ikke kan
dokumenteres fri for LA-MRSA må behandles som om de er smittet dersom de skal inn i
grisehuset. Se siste kulepunkt nedenfor.

		

Med ”alle som jobber i grisehuset” menes eier og andre som jobber i grisehuset.

		

LA-MRSA er gule stafylokokkbakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika.

		

Når du skal teste deg for LA-MRSA:
•
Ta kontakt med din fastlege eller kommunelege. Testing skal gjennomføres i samarbeid med offentlig helsevesen og med godkjent metode.
•
Det er enkelt og smertefritt å ta prøven.
•
Du får svar på prøven etter en ukes tid.

		

Hva skjer hvis det blir funnet LA-MRSA-smitte hos personer?
•
Alle som blir smittet av LA-MRSA vil få tilbud om behandling.
•
Behandlingen varer i en uke. Det vil bli tatt kontrollprøver etter en, to og tre uker
etter avsluttet behandling. Alle tre kontrollprøver må være negative før behandlingen blir regnet som vellykket. Det anbefales også å ta kontrollprøver etter tre,
seks og 12 måneder.
•
Personer som blir smittet med LA-MRSA kan ha normal kontakt med andre og gå
på arbeid som vanlig. Barn kan gå i barnehage og på skole som før.

		

Personer som har fått påvist LA-MRSA, eller ikke kan dokumenteres fri for LA-MRSA 		
etter besøk i utenlandske svinebesetninger, skal ta følgende forholdsregler hvis de skal
ha kontakt med svinebesetninger:
•
Det skal brukes beskyttelsesutstyr som hodeplagg, engangshansker og maske av
standard FFP-3 uten ventil, for å unngå å smitte grisene i besetningen.
•
Der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset.
•
Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag.
•
Arbeidstøy skal vaskes ved minst 60 ºC.
•
Det finnes detaljerte anbefalinger om smittebeskyttelse i svinebesetninger på
www.mattilsynet.no.

		
		 Spesielt krav knyttet til LA-MRSA
8.2.5 Er det rutiner som sikrer at alle besøkende som har vært i kontakt med
		
svinebesetninger i utlandet, og som har ukjent smittestatus, bruker nødvendig utstyr 		
for smittebeskyttelse?
		
		

Alle som ikke kan dokumenteres fri for LA-MRSA må behandles som om de er smittet. I 		
første rekke betyr det at personer som ikke har nødvendig ærend inn i grisehuset ikke
skal slippes inn. Hvis det er nødvendig å bevege seg inn i grisehuset så skal følgende 		
forsiktighetsregler legges til grunn:
•
•
•
•
•
•
•

Bruk besetningens smittesluse.
Der forholdene ligger til rette for det, bør en dusje før en går inn i grisehuset.
Heng urene klær i uren sone, helst i et skap som bare brukes til dette.
Vask hendene grundig med såpe og vann og tørk dem med papir.
Skift til overtrekkstøy og skotøy som brukes i besetningen.
Bruk hodeplagg, engangshansker og maske av standard FFP-3 uten ventil.
Det skal skiftes til rent arbeidstøy hver dag, og arbeidstøyet skal vaskes ved
minst 60 ºC.

		
Mer informasjon og veiledning om LA-MRSA finner du på hjemmesidene til Mattilsynet
		 (www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/svin/MRSA/) og
		
Veterinærinstituttet (www.vetinst.no/Temasider/Svin/MRSA-hos-svin).
8.2.6
		

Sikres det at personer som har vært i kontakt med husdyrhold i utlandet, ikke får
adgang til husdyrrom før det har gått minst 48 timer?

		

Personer som har oppholdt seg i utlandet skal ikke inn i husdyrrom før de har dusjet og 		
skiftet klær og sko. For personer som har vært i kontakt med husdyrmiljø i andre land,
inkl. husdyrkongresser, skal det gå minst 48 timer, hvorav minst 24 timer i Norge, før man
går inn i norsk svinebesetning. Ved utbrudd av husdyrsykdommer i utlandet må en
forholde seg til de regelendringer dette medfører.

		
		

Nei

Ikke
aktuelt

Ja

8.2.7
		

Blir det gjennomført smitteforebyggende tiltak som bruk av helseattest og
egenerklæring ved innkjøp av dyr til besetningen?

		
		
		

Smitteforebyggende tiltak ved innkjøp av dyr til besetningen må vurderes i hvert enkelt
tilfelle og i samråd med veterinær. Det skal følge med helseattest ved kjøp av avlsdyr og
egenerklæring ved kjøp av smågris. Det skal være egnet plass som sikrer at inn- og
utlasting av dyr kan foregå på en smittemessig og dyrevernmessig sikker måte.

		
8.2.8

Krav til dokumentasjon
Foreligger det dokumentasjon i forbindelse med omsetning og leie av dyr?

		
		

Det skal noteres navn på selger eller leier, dyretransportør og dato for forflytning.
Mattilsynet har informasjon om regelverket.

		
8.2.9

Krav til drift
Kjøpes avlsdyr kun fra godkjente avlsbesetninger?

		

Livdyrflyt på tvers av helsepyramiden bidrar til å undergrave dagens helsepyramide, 		
som har vært og er et samarbeid mellom myndighetene og næringen og som ble etablert
for å hindre ukontrollert smittespredning.

8.2.10 For purkebesetninger som kjøper smågris i tillegg til de egenproduserte:
		
Kjøpes smågris kun fra andre godkjente avlsbesetninger?
		

Se veiledning i punkt 8.2.9.

Nei

Ikke
aktuelt
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