
   Aktuellt 12.3.2020 
 
 

Människans coronavirus och produktionsdjur 

 
COVID-19-smittan är en humansjukdom 
 
Ett COVID-19-utbrott orsakat av ett nytt coronavirus startade i Kina tidigt på året. De 
flesta fall har rapporterats i Kina, men också i flera europeiska länder under de senaste 
veckorna. Som en försiktighetsåtgärd har vissa länder rörelsebegränsningar för att 
förhindra spridning av coronavirus. Enligt utrikesdepartementets resebulletin bör 
onödiga resor till infekterade områden undvikas.  
 
De flesta kända infektionerna i Finland kommer från utlandsresor och har varit milda. 
Coronavirus överförs mellan människor genom droppinfektion, hosta eller nysningar. 
Om du har symtom på en akut luftvägsinfektion, som feber, hosta eller andnöd, kontakta 
din lokala vårdgivare först per telefon. 
 
Coronavirus (BCV), som orsakar bovin viral diarré och luftvägsinfektioner, är relaterat till 
humant coronavirus, men smittar inte människor. Människans COVID-19 är inte 
smittsam för nötkreatur. 

Skötsel av husdjur bör säkras 
 
Gården ansvarar för djurens skötsel och välfärd. Om karantänåtgärder sätts på en 
anläggning på grund av COVID-19-infektion, måste skötseln av djuren säkras i alla 
situationer. Personen i karantän, som inte är sjuk och har kompetens att arbeta med 
djuren, kan ta hand om djuren förutsatt att ingen utanför gården jobbar samtidigt i 
samma produktionsanläggningar. 
 
Detsamma gäller för anställda utanför anläggningen och tillfälligt anställda. De kan 
fortsätta arbeta på gården normalt, men skall undvika kontakt med den sjuka isolerade 
personen. Dessa avbytare kan inte arbeta om de är i karantän eller isolerade på grund 
av COVID-19-infektion.  
 
På gården isolerade personer, som lider av coronavirus, är vanligtvis hemma och 
undviker nära kontakt med andra familjemedlemmar. De akut drabbade personer bör 
inte delta i ladugårdsarbetet.  
 
Det är av största vikt att ha god handhygien, se Livsmedelsverkets 
handtvättinstruktion 

Nationella institutet för hälsa och välfärd (THL) och Finlands 
arbetshälsoinstitut och andra motsvarande riktlinjer måste följas.  

 

 

https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/hantering-och-forvaring/handtvatt/
https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/information-om-livsmedel/hantering-och-forvaring/handtvatt/
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/
https://www.ttl.fi/toimintaohje-tyontekijoille-wuhanin-koronaviruksen-tartunnan-ehkaisyyn/
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Undvik riskområden  

För resor bör Utrikesministeriets reseguide följas. Onödigt resande till riskområden bör 
undvikas. Personer, som reser till infekterade områden trots det, gäller samma regler, 
det vill säga noggrann övervakning av deras hälsa och vid symtom, kontakt med 
sjukvården för att bestämma om de ska sättas i karantän.  

COVID-19-infektion överförs inte via livsmedel 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bekräftat att COVID-19-
infektion inte är känt att spridas via livsmedel. Mjölk kan normalt samlas in från 
jordbruksföretag där någon av arbetskraft är i isolering eller karantän. Det är osannolikt 
att coronavirus kommer in i mjölken och sprids med mjölkbilen. Dessutom dödar 
mjölkpastörisering effektivt virus. Håll mejerirummet rent och minimera kontakten 
mellan förare och gårdspersonal. Djurtransporter ökar inte heller risken för spridning av 
coronavirus.  

Källor:  

Institutet för hälsa och välfärd-THL  

Arbetshälsoinstitutet 

Utrikesministeriet  

Livsmedelsverket 

OIE  

EFSA   

 
 
 
 
  

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv
https://www.ttl.fi/sv/
https://um.fi/resande
https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarviketiedotteet/tarttuuko-covid-19-koronavirus-elintarvikkeiden-valityksella/
https://www.oie.int/en/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/?fbclid=IwAR0PkGjtTDtSvjVp7Xo5O4tYKcxbpBPyTySp62ODUilQIsx3X1TpeNoJh7A
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route
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