Olli Ruoho / ETT ry 20.07.2014

TAUTIRISKIEN HALLINTA MAATALOUSLOMITUKSESSA
Maatalouslomittaja joutuu työssään siirtymään tilalta toiselle jopa saman työpäivän aikana.
Lomittajan on tällöin toimittava siten, että hän ei levitä tarttuvia eläintauteja tilojen välillä.
Oleellisinta on, että lantaa, likaa tai eläinten eritteitä ei kulkeudu lomittajan mukana paikasta
toiseen. Jokaisella tilalla käytetään tilakohtaisia suojajalkineita ja -vaatteita, tähän luettuna myös
hiusten suojaksi tarkoitettu päähine. Suojajalkineet ja -vaatteet on paras säilyttää lomituksen ajan
tilalla. Lomituksen päätyttyä suojajalkineet pestään ja desinfioidaan sekä suojavaatteet pestään
vähintään +75 °C:ssa, jos niitä on tarkoitus käyttää muilla tiloilla.
Kädet pestään ja tarvittaessa desinfioidaan aina tilalta poistuttaessa. Lomittajan auto on hyvä
pysäköidä tilalla mahdollisimman puhtaaseen paikkaan.
Tilanteessa, jossa jollakin lomituksen asiakastilalla on todettu esim. Mycoplasma bovis- tai
pälvisilsatartunta, toimitaan edellä kuvatun lisäksi seuraavasti:
Ensisijainen vaihtoehto on, että lomittaja ei saman työpäivän aikana työskentele muilla tiloilla kuin
kyseisellä tartuntatilalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, suunnitellaan lomittajan työjärjestys siten,
että tartuntatilalla käydään sekä aamulla että illalla aina viimeisenä. Lomittajan työjärjestyksestä
sekä tilojen tartuntatilanteesta ja sen johdosta toteutettavista toimenpiteistä informoidaan
asiakastiloja.
Lomittaja käyttää tartuntatilalla tilakohtaisia suojajalkineita ja -vaatteita, jotka säilytetään lomituksen
ajan tilalla. Tartuntatilaa varten on syytä varata myös esim. haalareiden alla käytettävä paita tms.,
sillä taudinaiheuttajia saattaa tarttua esim. hihansuihin ja levitä sitä kautta muille tiloille.
Kertakäyttöisten suojapäähineiden käyttö on suotavaa.
Suositeltavaa on, että lomittaja käy suihkussa sekä aamun että illan työkierroksen jälkeen eli siis
aina ennen kuin hän menee ei-tartuntatilalle. Peseytyminen tartuntatilalla käynnin jälkeen on
suositeltavaa erityisesti silloin, jos tartunta on akuutissa vaiheessa, jolloin navettailmassa on paljon
taudinaiheuttajia.
Tartuntatilalla käytetyt suojajalkineet pestään ja desinfioidaan 1 % Virkon-S -liuoksella sekä
suojavaatteet pestään vähintään +75 °C:ssa, jos niitä on lomituksen päätyttyä tarkoitus käyttää
muilla tiloilla.
Tilanteissa, joissa jollakin lomituksen asiakastilalla on todettu viranomaisten toimesta
vastustettava tauti, kuten esimerkiksi salmonellatartunta, toimitaan saneerauksen
toteutuksesta vastaavan eläinlääkärin ohjeiden mukaan.
Linkit:

ETT:n ohje: ”Pelisäännöt tilakäyntejä varten”
(www.ett.fi / ohjeet ja lomakkeet / tilatason tautisuojaus)

