Smittevernrutiner for inspektører i svinekampanjen
Dyreholder skal være trygg på at Mattilsynets inspektører har minimal risiko for å spre smitte, både
mtp. korona, MRSA og dyresykdommer. Kampanjetilsynene er verken en internasjonal forpliktelse
eller basert på mistanke om at dyr lider. Smitteverntiltakene for inspektørene som deltar i prosjektet
vil derfor være strengere enn regelverket og Mattilsynets generelle anbefalinger.
Følg til enhver tid de gjeldene lokale og nasjonale korona-smitteverntiltakene.
•

Du skal ikke gå inn i besetninger dersom du er syk, for eksempel har luftveisinfeksjon.

Du skal være testet for MRSA før du går inn i et svinehold.
•
•

Prøven skal være tatt for mindre enn 6 måneder siden.
Prøven skal være negativ.

Hvis du oppfyller noen av punktene under må du teste deg med negativt resultat før du oppsøker
besetninger, selv om det er under 6 mnd. side forrige test:
•
•
•
•
•
•

Hatt kontakt med et dyr som du visste var positiv for antibiotikaresistente bakterier eller senere
fått kunnskap om at dyret var positivt under kontakten (f.eks. hvis du har arbeidet i MRSAsmittede besetninger uten smittebeskyttelse).
Besøkt eller arbeidet i husdyrbesetning i utlandet
Vært innlagt på helseinstitusjon, fått tannbehandling eller gjennomgått omfattende
helseundersøkelse, i utlandet.
Arbeidet som helsearbeider i utlandet
Oppholdt deg mer enn seks uker sammenhengende i utlandet, eller
Testet positivt for antibiotikaresistente bakterier.

Hvis du ikke er testet for MRSA med negativt resultat i løpet av de siste seks månedene, eller etter at
du har vært i en risikosituasjon, skal du ikke utføre kampanjetilsyn.
Besøksrekkefølgen må planlegges avhengig av besetningstype og eventuell SPF-status.
•
•
•
•

Du skal ikke besøke SPF-besetninger hvis du har vært i andre klauvdyrhold siste 48 timer.
Du skal ikke dra i avlsbesetninger hvis du har vært i andre svinehold samme dag.
Du skal ikke dra til smågrisprodusenter hvis du har vært i slaktegrisbesetninger samme dag.
Du må dusje deg inn i SPF-besetninger hvis du har vært i andre svinehold i løpet av de siste 72
timene.

Smittevernutstyr:
• engangshansker
• støvmaske uten ventil
• solid engangsdress med hette eller besetningens eget tøy (Klær som lånes skal være
vasket/ubrukt).
• Plastovertrekk til å ha oppi besetningens fottøy*, eller over sko hvis besetningen ikke har
eget/egnet fottøy. Hvis du bruker plastovertrekk over egne sko må du bruke mer enn ett par for
å unngå å tråkke hull i plastovertrekket (*Gjelder ikke SPF-besetninger hvor du bruker
besetningens egne sokker.)
• Øreplugger ved behov for hørselvern (ev. desinfiser besetningens hørselvern før bruk og sett
dem helst utenpå hetta).

Vask hender før du går inn i besetningen.
Følg besetningens smittevernrutiner (innen rimelighetens grenser). Hvis du ikke kjenner rutinene,
spør du bonden.
Ta minst mulig utstyr mellom besetningene. Bruk så langt det er mulig besetningens eget utstyr
(som for eksempel penn, skriveunderlag, måleutstyr og merkespray/stift.)
Mobiltelefonen (og ev. annet flergangsutstyr som tas med inn i besetningen) må rengjøres og
desinfiseres før og etter bruk. Det er viktig at mobiltelefonene har glatte flater: Alt av deksel og
annet skal tas av før rengjøring. Mobiltelefon med knuste skjerm/bakside skal ikke brukes fordi den
ikke har en glatt, vaskbar flate.
Når du drar:
•
•
•

•

Kast engangsutstyr
Vask hender
Sprit telefonen og ev. annet utstyr du tar med deg fra besetningen (utstyr med liten verdi og
som er vanskelige å rengjøre, som for eksempel penn og merketusjer kan med fordel legges
igjen i besetningen for å sikre at de ikke brukes i andre svinehold).
Legg MRSA prøvene i en ren pose før du legger dem i bilen.

