TAUTIRISKIEN KARTOITUS NAUTATILALLE

19.11.2013

Tilan omistajat ___________________________________ Tilatunnus______________________
A. ULKOINEN TAUTIVASTUSTUS
*/ **/***/**** = toimintatapaan saattaa liittyä tautien leviämisriski, kts. täyttöohjeet
1. Eläinliikenne
Eloeläinkauppa
tilalle ei ole ostettu eläimiä viimeisen 2 vuoden aikana
tilalle ostettu eläimiä isoista (>60 lehmän) /runsaasti eläinkauppaa käyvistä karjoista*
tilalle ostettu eläimiä useilta eri tiloilta*
tilalle ostettu eläimiä ulkopuolisesta hiehokasvattamosta *
lypsykarja/emolehmäkarja: tilalle ostettu eläimiä ilman ETU-nautakarjan terveystodistusta**
lypsykarja/emolehmäkarja: tilalle ostettu eläimiä lihanautatilalta**
tilalle ostettu eläimiä ulkomailta sekä viranomaismääräysten (Evira) että ETT:n tuontiohjeiden mukaan **
tilalle ostettu eläimiä ulkomailta pelkästään viranomaismääräyksiä (Evira) noudattaen ***
lypsy- tai emolehmäkarja: tilalle ostettu vasikoita vasikkakasvattamosta/vasikkavälityksestä***
Muu eläinliikenne tilalla
ei ole
osallistuttu eläinnäyttelyihin viimeisen kahden vuoden sisällä*
ulkoistettu nuorkarjan tai muun tuotosvaiheen kasvatus*
yhteiskäytössä olevia siitoseläimiä*
yhteislaidunnus/ laidunkontakteja muiden tilojen eläinten kanssa **
Eläinten kuljetus, lastaus ja purku
kuljetusauton eläintilan pesut tehty
kuljetusauton eläintila tilalle tullessaan tyhjä
lastauksessa eläimet viedään itse navetasta ulos
lastauksessa kuljettajalla ei pääsyä eläintilaan ilman talon saappaita ja haalareita/muita puhtaita juuri
vaihdettuja suojavaatteita
lastauksessa eläimet ohjataan ajokujaa pitkin kauempana odottavaan eläinkuljetusautoon
tilalla käytössä lastaustila, josta ei ole suoraa ilmayhteyttä eläintiloihin
eläinsuojan alipaineinen ilmanvaihto kytketään pois lastauksen ajaksi
kaikki tilat, joissa kuljettaja on lastauksessa liikkunut, puhdistetaan ja desinfioidaan
kuljetusauton eläintilassa kyydissä usein muiden tilojen eläimiä*
lastauksessa kuljettaja tulee eläintilaan*
lastauksessa kuljettaja liikkuu eläintilassa omilla käytetyillä varusteillaan*
lastauksessa eläimet autoon suoraan eläintilan ovelta*
eläinsuojan alipaineinen ilmanvaihto toiminnassa lastauksen aikana*
kuljetusauton eläintilan pesuista ei tietoa **
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:
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2. Rehut
Ostorehukuormat
puretaan varaston ulkopuolelta
purettaessa auto/kuljettaja käy rehuvarastossa*
Väkirehun säilytys
katettuna tai peitettynä, kiinteäpohjaisessa varastossa
suljetussa kiinteäpohjaisessa varastossa
katettuna tai peitettynä, maapohjaisessa varastossa **
peittämättömänä, säilörehun tms. kateaineena siilossa **
peittämättömänä, maapohjaisessa varastossa ***
Säilörehu säilytetään /välivarastoidaan
katetussa tilassa kiinteällä viemäröidyllä pohjalla
paaleissa/peitetyssä siilossa tai aumassa, kiinteällä viemäröidyllä pohjalla
paaleissa /peitettynä, viemäröimättömällä pohjalla/maapohjalla *
peittämättömänä, viemäröimättömällä pohjalla/maapohjalla ***
Lannan levitys nurmelle tai heinälle
pellot kylvetään viljalle tms. lannan levityksen jälkeen
pellot mullataan levityksen yhteydessä*
lanta levitetään pintalevityksenä***
Rehun käsittely ja jako
rehunjakokoneilla ei ajeta ruokintapöydälle/rehu jaetaan erilliseen hyvin suojattuun ruokintakouruun
rehunjakokoneen/apevaunun ajoreitti kauttaaltaan katettu ja päällystetty
rehunjakokoneilla ajetaan ruokintapöydälle*
rehunjakokoneen/apevaunun ajoreitillä kattamattomia/päällystämättömiä alueita*
apevaunulla liikutaan yleisillä tai muiden tilojen käyttämillä teillä*
apevaunulla käydään päivittäin muiden tilojen tuotantotiloissa (yhteiskäyttö) ilman sovittuja yhteisiä
hygieniapelisääntöjä ***
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

3. Henkilö- ja ajoneuvoliikenne
Kulkureittien risteäminen
Liite: tilakeskuksen pohjapiirros, jossa näkyvissä puhdas ja likainen reitti
puhdas ja likainen alue/reitti erillään
rehupihalla tai sen lähellä likaista liikennettä*
maidonkeräilyreitti lähellä lantalaa tai raadonsäilytystä*
eläinten kulkureitti ulkona risteää maidonkeräily- rehunkuljetus- tai vierailijareittien kanssa*
tilan rehupihaa käytetään tilan ulkopuolisten kuljetusten välilastaus/parkkipaikkana**
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Muilla tuotantotiloilla kiertäviä ammattilaisia
käy kuukausittain tai harvemmin
käy viikottain*
käy päivittäin**

Vierailijoita koskevat vaatimukset
vierailijoille käytössä toimiva tautisulku, suojavaatteet ja –jalkineet
vierailijoille varattu eläintilan yhteyteen asianmukaiset pesumahdollisuudet ja puhdas laskutaso
tautisulkua ei ole/tautisulku ei toimi *
puhdas laskutaso eläintilan yhteydessä puuttuu*
vain saappaat vierailijoille*
ei suojavaatetusta vierailijoille**
käsien, työvälineiden ja saappaiden pesumahdollisuuksissa eläintilan yhteydessä puutteita**
ei saappaita vierailijoille/päästetään vierailijat navettaan omilla jalkineilla***
Urakoitsijat/oma urakointi
ei käytössä
rehu-urakointia/koneiden yhteiskäyttöä sovituilla pelisäännöillä
lannanlevitys ostopalveluna puhdistamattomalla kalustolla**
lannanlevityskaluston yhteiskäyttö/ lannanlevitysurakointia muilla tiloilla puhdistamattomalla
kalustolla**
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

4. Kontaktit ulkomaille
Ulkomailta tilalle tulevat
noudattavat ETT:n ohjeita (saunominen, kenkien desinfiointi)
noudattavat 48 h sääntöä tilavierailujen jälkeen
ei sovittuja sääntöjä ulkomaan matkailijoille*
ei tietoa tilalla työskentelevien/vierailevien ulkomaankontakteista**
Ulkomaiset käytetyt työvälineet ja –koneet (esim. lietevaunut tai apevaunu)
ei tuoda tilalle lainkaan
puhdistettu ja desinfioitu ennen tilalle tuontia*
ei dokumentoidusti puhdistettu/ desinfioitu ennen tilalle tuontia **
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:
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B. SISÄINEN TAUTIVASTUSTUS
5. Muut kotieläimet ja haittaeläimet
Muiden kotieläinten pääsy eläinsuojaan
estetty
sallittu*

Haittaeläimet
torjutaan säännöllisesti
linnut eivät pääse likaamaan ruokintapöytää ja juomapisteitä
torjutaan, jos tuholaisten määrä nousee häiritsevän suureksi*
ei tuholaistorjuntaa***
linnut pääsevät likaamaan rehua säilytyksessä/ valmistusvaiheessa/ ruokintapöydällä***

Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

2.
3.
4. 6. Tartuntaketjun katkaisu, tartuntapaineen lasku
5.
6. Puhtaan ja likaisen puolen erottelu
Liite: eläinsuojan pohjapiirros, johon merkitty puhtaat ja likaiset reitit
rehunjakoreitti erillään likaisista reiteistä
rehunjakoreitti risteää hoitajan kulkureitin kanssa*
rehunjakoreitti risteää eläinten kulkureitin kanssa***
rehunjakoreitti risteää lannanpoistoreitin kanssa***
Osastointi (lypsykarja ja lihanaudat )
erillinen vasikka-/terniosasto omalla ilmanvaihdolla ja tautien kulkeutuminen työntekijöiden mukana
estetty
erillinen vasikka-/terniosasto, ilmanvirtaus muista eläintiloista mahdollista tai tautien kulkeutumista
työntekijöiden mukana ei ole estetty*
uusia eläinryhmiä tuodaan samaan rakennukseen useammin kuin kerran kahdessa kuukaudessa**
ei erillistä vasikkaosastoa**
Kertatäyttöisyys- kertatyhjennysperiaate (vasikat ja lihanaudat)
toteutuu
ei toteudu*
Eläinvirta
eläimiä eri ryhmistä ei sekoiteta
eläimiä eri ryhmistä sekoitetaan*
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Työtavat
rehuntähteet siirretään suoraan jätteisiin
sairaat eläimet hoidetaan aina viimeisenä
saappaat pestään/ vaihdetaan siirryttäessä osastosta toiselle /likaiselta puhtaalle alueelle
saappaat pestään/varusteet vaihdetaan siirryttäessä tarttuvaa tautia sairastavan eläimen luota
terveiden luo
rehuntähteitä syötetään toiselle eläinryhmälle*
sairaat hoidetaan muiden töiden lomassa*
saappaita ei pestä/ vaihdeta siirryttäessä osastosta toiselle /likaiselta puhtaalle alueelle*
tarttuvaa tautia sairastavan eläimen luota siirrytään hoitamaan terveitä ilman varusteiden
pesua/vaihtoa*

Sairaat ja raadot
sairaat eristetään sairaskarsinaan
sairaseläinpaikkojen määrä > 5 % eläinmäärästä
sairaalle eläimelle on sairaskarsinassa kiinniottomahdollisuus
sairaalle lypsylehmälle on sairaskarsinassa lypsymahdollisuus

sairaskarsinan jätteet/raadot poistetaan suoraa reittiä ulos
raadonsäilytys kiinteällä alustalla
sairaat eristetään poikimakarsinaan*
sairaseläinpaikkojen määrä ≤5 % eläinmäärästä*
sairaan eläimen kiinniottomahdollisuus puuttuu*
lypsylehmän sairaskarsinassa lypsymahdollisuus puuttuu*
raadonsäilytys maapohjalla*
sairaskarsinan jätteet poistetaan muiden karsinoiden/puhtaan reitin kautta ulos**
ei sairaseristystä***
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

7. Eläinten vastustuskyvyn lisääminen
ei eläinten hyvinvointia koskevia huomautuksia Naseva-terveydenhuoltokäynnillä
huomautuksia eläinten hyvinvointi-osiossa Naseva-terveydenhuoltokäynnillä*
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:
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8. Tautiseuranta
Otetaan näytteitä tai teetetään raadonavaus,
kun sairastuneita on useampia/kun kuolleisuus nousee/eläinlääkärin ohjeiden mukaan
jos hoito ei tehoa/erityisesti epäillään tarttuvaa tautia*
lääkkeiden tehoaminen on oleellisempaa kuin diagnoosiin pääsy**
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

9. Suunnitelmallisuus
tila kuuluu Nasevaan
tila ei kuulu Nasevaan*
terveydenhuoltosuunnitelma tehty ja päivitetty
terveydenhuoltosuunnitelmaa ei tehty/päivitetty *
10. Asenne, motivaatio ja yhteistyö
jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa koko maan eläintautitilanteeseen
en myy eläimiä, jos epäilen tilallani tarttuvaa tautia
ilmoitan muille toimijoille jo ulko-ovella, mikäli epäilen tilallani tarttuvaa tautia
voin vaikuttaa vain oman tilani tautitilanteeseen*
eläinkaupassa vastuu on vain ostajalla*
tarttuvista eläintaudeista tiedottaminen on viranomaisten asia*
en voi vaikuttaa omani enkä muiden tilojen tautitilanteeseen**
Kuvaus muista tunnistetuista riskeistä:

C. TÄRKEIMMÄT ELÄINTAUTIRISKIT JA NIIDEN HALLINTA:
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