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Se även instruktionsfilm:

På väg IN i besättningen

� Innan du går in i besättningen ska du upprätta en hygiengräns. Hygiengränsen är till 
för att du ska kunna lämna besättningen utan att ta med smitta. 

� Hygiengränsen bör vara någonstans mellan ladugårdsdörren och bilen och man bör ha 
någon ”fast punkt”, såsom grind, staket eller liknande och som blir ett synligt ”hinder”. 

� Enklast är att hygiengränsen utgör avspärrningen till själva gårdsplanen. 
� Låt ena sidan vara ”ren” (mot bilen) och den andra ”smittad” (mot ladugården). 
� Bilen parkeras utanför och minst 5 m ifrån den planerade hygiengränsen.
� Be djurägaren om hjälp med att hämta rent vatten i rena hinkar, använd dina egna om 

du har. 
� Lämna dina skor vid ren sida så att du har de när du ska gå tillbaka till bilen. 

� Vid hygiengränsen sätter du upp:
o Avspärrningsband (vid behov)
o Eventuellt plast eller sopsäck att lägga på marken för att markera ren sida
o Sopsäck och soppåsar
o Hink med vatten
o Hink med desinfektionsmedel som är blandat enligt tillverkarens anvisningar
o Tvål
o Handdukar eller pappershanddukar
o Eventuellt en sax 

� Klä på dig skyddskläderna enligt separat instruktion som finns på insidan av locket på 
epizootiutrustningens kartong. 

� Lägg din mobiltelefon i plastpåse med ziplock så att du kan använda den på orent 
område och desinficera den på väg ut.

� Tag med följande in i besättningen:
o Provtagningsmaterial för aktuell sjukdomsmisstanke. Diskutera med SVA-

epizootijouren innan du går in!
o Sprayflaska med desinfektionsmedel som du fyllt på från din färdigblandade 

brukslösning.
o Förpackningsmaterial (primärkärl, absorberande material, 

sekundärförpackning som är tätt och tål vätska) och remiss, men lämna 
ytterförpackningen vid bilen.

o Skriftliga instruktioner (denna instruktion med praktiska tips samt 
provtagningsinstruktion)

Ta med pappret in, på baksidan finns instruktioner för UT ur besättningen 
-->
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På väg UT, lämna besättningen utan att ta med smitta

Inne i ladugården: 
� Byt ut de yttersta handskarna mot ett par nya.
� Inled förpackning av dina prover enligt trelagersprincipen. 

o Provmaterialet i provrör eller annat tätt primärkärl/förpackning (rent från 
synlig smuts), 

o Tät sekundärförpackning såsom grön burk/väl försluten påse eller liknande.
o Lägg absorberande material i sekundärförpackningen. 

� Placera den ifyllda remissen i försluten plastpåse/plastficka.
� Desinficera utsidan av förpackat provmaterial och inplastad remiss. 
� Därefter placeras förpackningen och remiss i en plastpåse som knyts ihop (”bärpåse”). 
� Rengör dina skyddskläder och handskar med diskmedel, diskborste och vatten i hink 

eller från slang. Det är viktigt att du är ren från synlig smuts.

Vid ladugårdsdörren:
� Om du har två overaller på dig, ta av den yttersta och de yttersta handskarna
� Spraya desinfektionsmedel på provpåsen, mobilpåsen, dina skyddskläder och dina 

händer och gå sedan raka vägen ut. (Om du bär glasögon, desinficera även dessa) 
� Ta bara med påsarna med prover, remiss och telefon samt sprayflaskan. Lämna kvar 

all ev. övrig utrustning eller lägg i påse som sprayas på utsidan.

Vid hygiengränsen: 
� Desinficera försluten remiss, förpackat provmaterial, mobiltelefon, sprayflaska etc. 

genom att doppa dessa i hinken som du ställt iordning på väg in. 
� Klä av dig skyddskläderna

1. Fäll ned huvan och ta av kirurgmössan, lägg i sopsäcken.
2. Om du har trätt i tummarna i tumöglorna på overallen under handskarna behöver 

du försiktigt trä ur tummen genom att delvis ta av dig handskarna eller klippa av 
öglorna med en sax.  

3. ”Skala av” overallen och skoskydd och sist handskarna och lägg i sopsäcken. 
Undvik kontaminering av kläderna under. Lämna sopsäcken kvar på gården. 

4. Doppa stövlarna i desinfektionsmedlet i hinken och kliv därefter ur dina stövlar och 
över till ”ren” sida. 

5. Tvätta händer och ansikte med tvål och vatten. Desinficera dina händer och ansikte 
med t.ex. desinfektionsservett. 

6. Ställ stövlarna i en påse för att ta med.
� Lägg det förpackade provmaterialet och remissen i ytterförpackningen.
� Spraya ytterförpackningen med desinfektionsmedel.
� Spraya därefter även däcken på bilen.   
� Lämna sprayflaskan på plats, se till att proverna kommer iväg, och kör direkt till en 

plats där du kan byta kläder, duscha och tvätta bilen utan att riskera att sprida smitta 
till djur. 

Provmaterialet måste genast iväg till SVA. Rådgör med Jordbruksverket 
och SVA om hur.


