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ETT rf:s anvisningar för anställning av utländsk 
arbetstagare till en finländsk produktionsdjursgård 
 

1. Smittoskyddsanvisningar  

När arbetsavtalet görs, kommer man överens om reglerna för gårdens 
smittoskydd och arbetstagaren förbinder sig att följa reglerna. Modell på ETT:s 
smittoskyddsanvisningar för gårdsnivå:  

- Förebyggande av smittorisker i nötbesättningar 
- Förebyggande av smittorisker i svinbesättningar 
- Förebyggande av smittorisker i fjäderfäbesättningar 

2. Skyddskläder  

Arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren saklig (ren, lämplig storlek och torr) 
skyddsutrustning och –skodon, som används bara i produktionsdjurs-
utrymmena. Med samma skor och kläder går man inte t.ex. ut på paus.  

3. Smittospärr  

Arbetstagaren får anvisningar i användning av smittospärren och samtidigt 
påminnas om att smittospärren ska användas av alla och i alla situationer. ETT 
rekommenderar användningen av avdelningsvis smittospärr.  

4. Hygien  

Handledning ges åt arbetstagaren för hygieniskt arbetssätt: handtvätt, tvätt 
av skodon, ren hantering och skydd av foder och utfodringssystem, 
bekämpning av skadedjur. Man måste berätta för arbetstagaren att det är 
förbjudet i Finland att mata produktionsdjur i livmedelskedjan med matrester 
som innehåller kött.  

5. Reseanvisningar  

Man kommer gemensamt överens om reglerna för arbetstagarens besök 
hemma eller andra utlandsresor (ETT:s reseanvisningar) 

a. 48-timmars regeln måste absolut följas, om man på utlandsresan har 
varit i kontakt med produktions- eller hobbydjur, som kan orsaka risk 
för smittospridning → karenstid i Finland före man börjar arbeta tills 
minst 48 timmar gått sedan senaste djurkontakt.  

b. Man kommer överens om karenstiden enskilt för varje fall, om 
arbetstagaren inte har haft kontakt med djur under sin resa. Om tiden 
är mindre än 48 h, påminns ändå om betydelsen av reglerna i punkt 5 c.  

c. Bastubad när man kommer från resan. Alla kläder som använts på 
resan tvättas och skodonen rengörs och desinficeras.  

d. Man får inte hämta animaliska produkter från utlandet (kött, ägg, 
mjölkprodukter, jaktbyten osv.). Egen matsäck får inte tas in i 
produktionsenheten (svinhus, ladugård, hönshus o.dyl.)  

 

https://www.ett.fi/sv/notkreatur/smittskydd/
https://www.ett.fi/sv/svin/smittskydd/
https://www.ett.fi/sv/fjaderfa/smittskydd/
https://www.ett.fi/wp-content/uploads/2020/04/Anv%C3%A4nd-smittsp%C3%A4rren-p%C3%A5-r%C3%A4tt-s%C3%A4tt.pdf
https://www.ett.fi/sv/notkreatur/smittskydd/andra-smittskyddsanvisningar/

