HMS-tiltak ved henting og slakting av griser
fra LA-MRSA-smittede besetninger
Denne informasjonen er beregnet på:
∆

Ansatte ved slakterier, inkludert dyrebilsjåfører

Hvorfor er det viktig å følge rådene for smittebeskyttelse?
∆

For å hindre at personer blir smittet, og at smitte spres til andre svinebesetninger gjennom
transport og slakting av smittede griser.

Hva er LA-MRSA?
∆

LA-MRSA er gule stafylokokk-bakterier som har blitt motstandsdyktige mot antibiotika.
Gris og mennesker kan smitte hverandre, og kan være bærere av LA-MRSA på huden,
i svelget og i nesen.  

Hvordan hindre smittespredning ved transport og slakt av smittede griser?
∆
∆
∆
∆
∆

Griser fra smittede besetninger hentes sist på ruta, og transporteres direkte til slakteriet
Dyrebilen vaskes og desinfiseres grundig umiddelbart etter at dyrene er lastet av
Dyrene bør ikke oppstalles i fjøs over natten
Grisene fra smittede besettinger skal slaktes sist på dagen
Følg vanlige rutiner for standard slaktehygiene

Råd om personhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr:
∆

∆
∆

Dyrebilsjåfører og ansatte på slakteriet bør bruke hansker og maske/munnbind når griser fra
LA-MRSA-positive besetninger hentes og tas i mot på slakteriet. Hansker og maske/
munnbind bør brukes hele tiden mens man håndterer dyret, også under skolding.
Vask og desinfiser hendene før beskyttelsesutstyret tas på, og straks etter beskyttelsesutstyret er tatt av. Maske/munnbind bør byttes ofte og alltid når det blir fuktig.
Det er ikke nødvendig å bruke spesielt beskyttelsesutstyr når dyrene har passert
skoldekaret. Unntaket er ved uttak av tonsiller og lunger og ved skjæring av skolt.
Da bør man bruke hansker og maske/munnbind.

Testing
Er det aktuelt å teste noen for LA-MRSA? Ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller kommunelegen.

Her finner du mer informasjon om LA-MRSA:
Mattilsynet: www.mattilsynet.no
Folkehelseinstituttet: www.fhi.no
Veterinærinstituttet: www.vetinst.no
Animalia: www.animalia.no
Norsvin: www.norsvin.no

Informasjonsarket er utarbeidet i samarbeid med Animalia – Helsetjenesten for svin og Norsvin.
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