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TOIMINTAOHJEET HUOLTOMIEHILLE JA ASENTAJILLE 
 

Tautisuojaus lypsykarja- ja lihanautatiloilla 
 

 Lypsykarja- ja lihanautatiloilla toimivien huoltomiesten ja asentajien on syytä 
noudattaa seuraavia toimintaohjeita, joilla pyritään estämään tarttuvien tautien 
leviäminen asiakastiloille:  

 Käytä aina tuotantorakennuksen henkilösisäänkäynnissä olevaa tautisulkua, jos tilalla se 
on. Vaihda tautisulussa yllesi sisällä tuotantotiloissa käytettävät saappaat ja haalarit. Pese 
kätesi ja desinfioi ne käsihuuhteella mennessäsi tilalle ja poistuessasi sieltä.   

 Käytä aina ensisijaisesti tilan tarjoamia saappaita ja haalareita sekä päähinettä. Tilan 
tehtävänä on huolehtia, että ne ovat tarkoitukseensa soveltuvat, puhtaat ja kuivat.  

 Mikäli työturvallisuus- tms. syystä joudut käyttämään omia, esimerkiksi sähkösuojattuja 
jalkineita huolehdi, että ne ovat puhtaat mennessäsi sisään tuotantotiloihin. Pese ja 
desinfioi jalkineet, ennen kuin laitat ne sisään autoon ja ennen seuraavaa tilakäyntiä. Tätä 
varten tulee autossa olla mukana tarkoitukseen soveltuvaa desinfiointiainetta; esimerkiksi 
Virkon-S, Virex, Parvocide H Plus tai vastaavat. Lähellä tai alle 0 °C lämpötiloissa on syytä 
käyttää alkoholipohjaisia desinfiointiaineita; esimerkiksi Neo-Amisept käsikäyttöisessä 
suihkepullossa tai valmiina painepullossa saatava Adaxer –desinfiointispray. 

 Mikäli käytät omaa suojahaalaria ja päähinettä, varaa puhtaat varusteet päivän jokaista 
tilakäyntiä varten. Pidä puhtaat ja jo käytetyt suojavaatteet erillään toisistaan. Pese omat 
haalarit ja päähine aina käytön jälkeen vähintään + 75 ºC lämpötilassa ja kuivata ne 
kunnolla ennen seuraavaa käyttöä tilakäynnillä. 

 Aseta työkalupakin ja tarvikkeiden alle sisällä tuotantotiloissa esimerkiksi puhdas muovi tai 
sanomalehti. Älä koskaan laske työkalupakkiasi lantaiselle ja likaiselle alustalle.  

 Älä mene tuotantotiloissa käyttämilläsi jalkineilla sisään huoltoautoon, mikäli joudut työn 
aikana hakemaan työkaluja ja tarvikkeita autosta. Vaihda aina sisällä tuotantotiloissa 
käyttämäsi jalkineet ulkojalkineisiin, kun tulet ulos tuotantotiloista ja kulje aina tautisulun 
kautta, jos tilalla se on. Sisällä tuotantotiloissa käytettäviä haalareita ei ole tarpeen ottaa 
pois haettaessa autosta työkaluja ja tarvikkeita. Älä kuitenkaan mene likaisissa haalareissa 
sisään huoltoautoon. 

 Puhdista / pese tilakäynnillä käytetyt työvälineet ja tarvikkeet sekä desinfioi ne, ennen kuin 
viet ne sisään autoon ja viimeistään ennen kuin käytät niitä seuraavilla tiloilla. Desinfiointiin 
voit käyttää esimerkiksi Parvocide H Plus-, Neo-Amisept-, Adaxer- desinfiointispray tai 
vastaavia valmisteita.  Kosteudelle herkät sähkötyökalut voit pyyhkiä desinfiointiaineeseen 
kostutetulla rievulla 

 Tiloilla tulee aina olla mahdollisuus käsien, jalkineiden ja työvälineiden pesuun ja 
desinfiointiin. Mikäli kuitenkin joudut ottamaan tilakäynnillä käytetyt, likaantuneet työvälineet 
puhdistamattomina sisään autoon, aseteta niiden alle esim. puhdas muovi tai sanomalehti.  

 Puhdista tilakäynneillä käytettävän auton ohjaamon jalkatila ja polkimet sekä kuormatila 
säännöllisesti ja desinfioi ne esim. Parvocide H Plus- tai vastaavalla desinfiointiaineella. 
Erityisesti lähellä tai alle 0 °C lämpötiloissa on syytä käyttää alkoholipohjaisia 
desinfiointiaineita, esimerkiksi Neo-Amisept käsikäyttöisessä suihkepullossa tai valmiina 
painepullossa saatava Adaxer -desinfiointispray. Toimi näin aina, jos olet käynyt tilalla, jolla 
tiedät tai epäilet olevan tarttuvia eläintauteja ja autoon on voinut kulkeutua likaa.      


