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Ohje tuotantoeläintiloilla kävijöille
TILA
 Päästä eläinsuojaan aina vain pakolliset kävijät! Jos tilallasi on eri-ikäisiä eläimiä,
liikkumisjärjestys kävijöille on aina nuorimmista vanhempiin päin.
 Pidä kirjaa kaikista kävijöistä (nimi/yritys, päivämäärä, käynnin tarkoitus).
 Tarjoa kävijälle asianmukaiset, kertakäyttöiset tai muuten puhtaat ja kuivat
suojavaatteet, -päähine ja -jalkineet. Säilytä suojavarusteet kuivassa ja lämpimässä
paikassa.
 Tarjoa tautisulku sekä ulko-ovella että sosiaalitiloista tuotantotiloihin siirryttäessä
− Penkki tai ”karsina”, joka erottaa muut tilat tuotantotiloista → suojavaatteiden ja
-jalkineiden vaihto
− Eri osastosta toiseen siirryttäessä ainakin jalkineiden/jalkinesuojien vaihto
− Jalostustiloilla suihku
 Järjestä asianmukainen mahdollisuus käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun;
riittävästi lämmintä vettä, vesiletku, pesuharja, saippua, käsidesi ja kertakäyttöisiä
paperipyyhkeitä.
 Varaa kävijän työvälineitä varten puhdas, hyvin valaistu pöytätaso.
 Tarttuvien tautien ennaltaehkäisy vaatii kaikkien osapuolten yhteistyötä. Sinulla on
tuottajana vastuu tilasi tautisuojauksesta ja siten myös oikeus vaatia tilalla käyviltä
vierailijoilta asianmukaista tautisuojautumista ja karenssiajan noudattamista.
 Mikäli tilallasi on tarttuvien tautien oireita tai muuten syytä epäillä tarttuvaa tautia,
ilmoita siitä käyntiä suunnittelevalle taholle etukäteen. Tällöin tilanne voidaan ottaa
huomioon käynnin tarpeellisuutta arvioitaessa ja/tai ajo/työjärjestyksen suunnittelussa.
KÄVIJÄ
 Älä koskaan mene tuotantoeläinyksikköön omistajan tietämättä tai ilman lupaa.
Tautisuojaus on yhteistyötä. Tilan tautisuojaus on tuottajan vastuulla (eläintautilaki,
salmonellavakuutus, tuotantosopimus yms. velvoittavat tuottajaa), joten ota tämä
huomioon ja kunnioita tilan tapaa hoitaa tautisuojaus.
 Käytä aina ensisijaisesti talon tarjoamia suojavaatteita ja -jalkineita.
 Mikäli joudut käyttämään omia suojavarusteita, huolehdi siitä, että ne ovat puhtaat aina
uudelle tilalle mentäessä. Pese ja desinfioi kätesi, jalkineesi ja mahdolliset työvälineesi
aina lähtiessäsi tilalta.
 Käytä tautisulkua tuottajan antamien ohjeiden mukaisesti.
− Mikäli tilalla on käytäntönä sisäänpääsy vain suihkun kautta, se koskee kaikkia
kävijöitä.
 Vältä tarpeetonta eläinten koskettelua. Liiku varovasti tuottajan ohjeiden mukaisesti,
jotta eläimet eivät pelästyessään vahingoita itseään ja muita eläimiä.
 Mikäli joudut käymään tilalla, jolla epäillään tai on todettu tarttuvaa ja mahdollisesti
tilalta toiselle leviävää tautia, älä koskaan mene suoraan toiselle tilalle tämän jälkeen.
Peseydy huolellisesti, vaihda kaikki vaatteet ja varmista, ettet siirrä mahdollista
tartuntaa välineidesi, kulkuneuvosi tms. välityksellä seuraavalle tilalle.
 Noudata aina 48 h -sääntöä ulkomailta palattuasi ennen seuraavaa tilakäyntiä.
Lisäohjeita: http://www.ett.fi/ohjeet_ja_lomakkeet/tilatason_tautisuojaus

