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Använd smittspärren på rätt sätt!  

Håll ytterdörren till produktionsenheten 
låst. Häng en skylt på dörren där det står 
att de inte är tillåtet att gå in i 
produktionsutrymmena utan tillstånd av 
ägaren och uppge även ägarens 
telefonnummer.  

Smittspärren skyddar dina djur från 
smittor förutsatt att både djurskötarna 
själva och besökarna använder den 
ordentligt varje gång! 

Om det finns fler än en avdelning i 
byggnaden, måste man tvätta och 
desinficera händerna varje gång man 
byter avdelning. Dessutom skall det vid 
varje avdelning finnas och användas 
avdelningsspecifika stövlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Klä av dina ytterkläder och häng dem på anvisad krok el.dyl. Sätt dig på bänken 
och ta av dig ytterskorna. För att markera gränsen mellan den smutsiga och rena 
sidan kan man istället för en bänk också ha ett galler, en hög tröskel, eller en 
färggrann tejp i golvet.  

2. Vänd dig till den rena sidan strumpfota och klä på dig den rena sidans skor (t.ex. 
ett par crocs).  

3. Tvätta dina händer med tvål och vatten, torka dem med engångshandduk och 
använd handdesinfektion.  

4. Kläderna, som tröja och byxor, kan man lämna i den rena sidans omklädningsskåp 
och klä på arbetskläderna ovanpå sina egna underkläder. Att duscha av sig i detta 
skede minskar ytterligare risken för smittspridning. Klä på dig förutom en 
arbetsoverall också en huvudbonad som skydd för håret.  

5. Lämna den rena sidans skor på den rena sidan och kliv i arbetsstövlarna som 
förvaras i ett särskilt utrymme invid dörren in till djurutrymmet. Kliv i arbets-
stövlarna strax innan du går in till avdelningen.  

6. Om man använder engångshandskar och andningsskydd inne i djurutrymmet 
skall de kläs på i detta skede.  

7. Gå in till djurutrymmet.  

8. Då du går ut ur djurutrymmet, kliv ur dina arbetsstövlar och lämna dem vid dörren 
i för dem avsedd plats. Kliv direkt i den rena sidans skor (crocs).  
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9. Klä av arbetskläderna och häng upp dem på avsedd krok.  

10. Tvätta dina händer med tvål och vatten, torka med engångshandduk och använd 
handdesinfektion.  

11. Klä på dig dina kläder (tröja och byxor) och sätt dig på bänken och ta av dig den 
rena sidans skor.  

12. Vänd dig till den smutsiga sidan och ta på dig dina ytterskor. Klä på dig dina 
ytterkläder.  

13. Lås dörren efter dig.  

14. Kom ihåg att hålla alla utrymmen rena och snygga, och också rengöra och 
desinficera skor och stövlar regelbundet. 

 

 

 

 


