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Anvisningar för utrikesresor  

HÄMTA INTE HEM SMITTOR!  

Även korta resor utomlands, speciellt gårdsbesök, medför alltid en risk gällande 
smittosamma djursjukdomar. I synnerhet lätt spridda djursjukdomar förorsakade av 
virus har en stor benägenhet att kunna spridas från ett land till ett annat t.o.m. via kläder, 
skodon och livsmedel. Sådana virussjukdomar är t.ex. mul- och klövsjuka, svinpest, 
fågelinfluensa och hos fjäderfä Newcastlesjuka.  

Om du utrikes besöker vilken husdjursgård som helst (eller vistas i ett område där det 
diagnostiserats lätt spridda virologiska djursjukdomar) eller i länder med okänd 
smittostatus, handla då på följande sätt:  

- Upprätthåll en god personlig hygien på resan (handtvätt).  
- Besök inte landsbygden om man i landet konstaterat eller misstänker en farlig 

eller lätt smittosam djursjukdom  
- Hämta inga produkter, som härstammar från djur, som presenter från resan  
- Ha med dig på resan reservskor, som du kan byta till på flygplatsen/hamnen (efter 

tullen) när du kommit tillbaka till Finland. Lägg de skor du använt på resan i en 
plastpåse och för dem i bastun när du kommit hem. 

- Desinficera dina resekläder, skor och reseväska omedelbart i bastu i +70° C i några 
timmar. Gå inte i djurstall i hemlandet iklädd resekläderna.  

- Bada bastu och tvätta dig så fort som möjligt efter hemkomsten.  
- Gå inte in i djurstall i hemlandet innan de gått minst 48 timmar sedan du 

utomlands besökt en husdjursgård.  
- Mul- och klövsjukavirusen utgör undantag, de kan överleva tre dygn i människans 

luftvägar. Därför är rekommendationen att man håller sig borta från 
nötkreatursgårdar i Finland till och med 72 timmar, efter att man kommer från 
ett område där det förekommer akut mul- och klövsjuka.  

- Om du under resan eller strax efter hemkomsten insjuknar i feber eller diarré, 
uppsök läkare och begär en undersökning för salmonella  

 

Om du besöker djurstall utomlands, handla då utöver det ovannämnda även på följande 
sätt:  

- Använd under gårdsbesöket ändamålsenlig skyddsutrustning: slitstarka 
engångsskoskydd, engångsrock, skyddsmössa, som man snyggt kan lämna på 
gården i en plastpåse  

- Vidrör ej djuren i onödan.  
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Om du arbetar på djuruppfödning utomlands, var också uppmärksam på: 

- Ta inte med dig dina arbetskläder och skor till Finland. 
- Tvätta också händerna och använd vid behov (alltid om det finns sår på händerna) 

skyddshandskar, särskilt i grisodlingar, där risken för MRSA måste beaktas. 
- Vacciner som innehåller levande virus kan användas på gårdar för att kontrollera 

sjukdomssituationen. Dessa kan spridas som sjukdomsvirus. Sådana är till 
exempel PRRS-vacciner i svinbesättningar eller IB-vacciner i fjäderfä-
anläggningar. 


