Anbefalinger for personhygiejne
for servicepersonale på ejendomme

Ring på tlf.
for adgang i besætningen
uden forudgående aftale.

Smitterisiko 4

Smitterisiko 3

Smitterisiko 2

Smitterisiko 1

Smitterisiko 1 - alle besætninger
Ved færdsel i staldafsnit skal der bruges:
Rent tøj og gummistøvler
Ved færdsel i staldafsnit bør der bruges:
Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler, eller
Medbragt fulddækkende rent skiftetøj/engangstøj.
Husk:
• Desinfektion af medbragte gummistøvler efter brug
• Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
• Brug handsker/vask hænder

Smitterisiko 2 - fx B-streptokokker
Ved færdsel i staldafsnit skal der bruges:
Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler
Medbragt rent og fulddækkende skiftetøj/engangstøj*
Husk:
• Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
• Brug handsker/vask hænder

Smitterisiko 3 - fx salmonella niveau 2+3, salmonellose, BVD eller
klinisk udbrud med mycoplasma bovis
Ved færdsel i staldafsnit skal der bruges:
Besætningens fulddækkende skiftetøj og gummistøvler
Medbragt rent og fulddækkende skiftetøj/engangstøj*
Husk:
• Desinfektion af vaskbare overflader på udstyr, som tages med i staldafsnit
• Brug handsker/vask hænder
• Ejendommen besøges sidst på ruten/dagen/ugen

Smitterisiko 4 - fx mund- og klovesyge
Kun besøg af besætningens dyrlæge og Fødevarestyrelsens veterinærenheder
efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

* Ved manglende besætningsstøvler:
Brug egne gummistøvler, der vaskes med sæbe og desinficeres før og efter besøg.
Disse støvler bør udelukkende bruges i besætninger med samme eller lavere sundhedsstatus.

Scan for at læse om korrekt rengøring af gummistøvler
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Oversigt over sygdomme og anbefalet besøgsniveau
Mistanke eller smitte med:

Zoonose
(smitte mellem mennesker og dyr):

Besøgsregler:

Besøgsniveau 4
Mund- og klovesyge

Ingen adgang

Nej

Oksens ondartede lungesyge

Ingen adgang

Nej

IBR

Ingen adgang

Nej

Rift valley fever

Ingen adgang

Ja

Brucellose (smitsom kalvekastning)

Ingen adgang

Ja

Vesikulær stomatitis

Ingen adgang

Nej

Lumpy skin disease (LSD)

Ingen adgang

Nej

Miltbrand

Ingen adgang

Ja

Aujeszky

Ingen adgang

Nej

Rabies

Sidst på ruten

Ja

Bluetongue

Sidst på ruten

Nej

BVD

Sidst på ruten

Nej

Salmonellose og salmonella niveau 2+ 3 (OT)

Sidst på ruten

Ja

Kvægtuberkulose

Sidst på ruten

Ja

Leukose

Sidst på ruten

Nej

Mycoplasma bovis klinisk udbrud

Sidst på ruten*

Nej

BSE

Støvle- og tøjskifte**

Ja

Hydatidose

Støvle- og tøjskifte**

Ja

Leptospirose

Støvle- og tøjskifte**

Ja

B-streptokokker

Støvle- og tøjskifte

Ja

Paratuberkulose

Støvle- og tøjskifte*

Nej

*M
 ycoplasma bovis og paratuberkulose er ikke anmeldepligtige syg domme, men
ved kendskab til forekomst
af sygdommen i besætningen bør der tages forholdsregler.
** Det er ikke nødvendigt at
foretage besætningsbesøget sidst på ruten trods
offentligt tilsyn.

Først sæbe – så desinfektion
Desinfektionsmiddel ødelægges af organisk materiale (skidt).
Så desinfektion uden forudgående vask med sæbe har kun ringe effekt.
Eksempler på sæber og brugsopløsning, der kan anvendes til vask af støvler og udstyr i kvægbesætninger
Sæbeprodukt

Brugsopløsning

Producent/leverandør

Forhandler

Bio gel

2,0 %

CID LINES (Belgien)

Fx DLG

Ewers Agroren

1,0 %

Brødr. Ewers

Brødr. Ewers

Densintec StallClean Profi

2,0 %

VitaVis (Tyskland)

Fx ViloFarm, Danish Agro

Shift

1,0 %

Evans

Fx Bella Staldrens

Novaclean

2,5 %

Novadan

Fx Grene

Desinfektionsmetoder
• Varmebehandling er en effektiv desinfektionsmetode
• Kemisk desinfektion er ligeledes effektiv. Effekten afhænger af:
• Hvor rent det man desinficerer er - og desinfektionsmidlets følsomhed over for skidt
• Kontakttid (hvor længe overfladen skal være fugtig ved anvendt koncentration), hvilket afhænger af produkt
• Omgivelsernes temperatur og midlets virkning ved den givne temperatur og brugte koncentration.
Eksempler på midler og brugsopløsning, der kan anvendes til desinfektion af støvler og udstyr i kvægbesætninger
Eksempler på dokumenterede desinfektionsmidler med vejledende brugskoncentrationer
Desinfektionsmiddel

Brugsopløsning

Producent/leverandør

Forhandler

Vikon S

1,0 %

Pharmaxim

Fx Linds

Kickstart

1,0 %

CID LINES (Belgien)

Fx DLG

Oxykol

1,0 %

Brødr. Ewers

Brødr. Ewers

Bayocide

2,0 %

Bayer

Fx Bayer, Linds, P. Lindberg, DLG

Desintec Peroxx Liquid

1,5 %

VitaVis (Tyskland)

Fx ViloFarm, Danish Agro

PerOxytabs II

0,5 %

CID LINES (Belgien)

Fx DLG

Perradox

1,0%

Evans

Fx Bella Staldrens

Des Foam Paa

2,0 %

Novadan

Fx Linds
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